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Chúng Tôi Mong Muốn Được Lắng Nghe Quý Vị
Bài viết của Agnita Pal

Kính gửi các Bệnh nhân, 

Vào tháng Mười Một này, Cơ Quan Y Tế Á Châu (AHS) sẽ gửi đến quý vị một kết nối  
khảo sát ý kiến. Chúng tôi muốn biết cảm nhận của quý vị về chúng tôi, và trải nghiệm 
của quý vị tại Cơ Quan Y Tế Á Châu ( AHS) trong 12 tháng vừa qua. Chúng tôi biết rằng 
đại dịch COVID đã thay đổi trải nghiệm của quý vị và chúng tôi muốn 4 m hiểu điều đó. 

Những câu trả lời của quý vị sẽ được bảo mật. 

Xin cảm ơn quý vị đã tham gia cuộc khảo sát ý kiến của chúng tôi.
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Khám Bệnh Qua Điện Thoại Và Video
Bài viết của George Lee

Quý vị có biết rằng quý vị có thể khám bệnh với bác sĩ của quý vị  qua video hoặc bằng điện thoại 
không?

 Đây là một cách rất thuận * ện để được chăm sóc sức khoẻ y tế vì nó giúp * ết kiệm thời gian của 
quý vị. Quý vị không cần phải đến phòng khám và quý vị có thể được chăm sóc thoải mái ngay tại 
chính căn nhà của mình. Đôi khi các thành viên khác trong gia đình cũng có thể dễ dàng tham gia 

vào việc  khám bệnh hơn. 

Tất cả những gì quý vị cần cho cuộc khám bệnh qua video là một chiếc iPhone hoặc một chiếc 
điện thoại có camera có thể nhận * n nhắn.

Việc khám bệnh qua video và khám bệnh qua điện thoại rất tốt nếu quý vị mắc các bệnh mãn : nh 
như huyết áp cao hoặc * ểu đường sẽ được kiểm soát tốt. Chúng cũng tốt cho các vấn đề chăm 

sóc khẩn cấp đơn giản như cảm lạnh. 

 Nếu quý vị quan tâm, chỉ cần yêu cầu dùng cách thức này khi lấy hẹn khám bệnh cho quý vị.

Tiếp Nhận Bệnh Nhân Y Tế Mới Và Nộp Đơn xin Bảo Hiểm Sức Khoẻ
Bài viết của Dinh Ly, Quản lý Phòng Dịch vụ Hội viên

Cơ Quan Y Tế Á Châu mở cửa và sẵn sàng phục vụ nhu cầu sức khoẻ 
của quý vị. Chúng tôi hiện đang * ếp nhận bệnh nhân y tế mới! Chúng 
tôi cũng có thể hỗ trợ quý vị trong một loạt các dịch vụ từ hỗ trợ ghi 
danh đến gia hạn chương trình chính phủ hàng năm, ví dụ như Medi-
Cal và Covered CA. Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ nộp đơn xin bảo hiểm 
y tế dựa trên X nh trạng của quý vị, kể cả những người có sự thay đổi về 
X nh trạng tài chính.

a. Medi-Cal: 
• Cung cấp bảo hiểm sức khoẻ miễn phí hoặc giá rẻ cho các 

cư dân California đủ điều kiện có thu nhập hạn chế. Quý vị có thể nộp 
đơn xin chương trình này quanh năm (không có hạn chót). Nếu đủ điều 
kiện, quý vị có thể nhận Medi-Cal miễn là quý vị * ếp tục đáp ứng đủ 
điều kiện và tuân thủ yêu cầu của họ.

• Những người có X nh trạng DACA (Hoãn Hành động cho người 
đến Hoa Kỳ Từ Thơ Ấu) và đáp ứng tất cả các điều kiện hợp lệ sẽ nhận 
được Medi-Cal toàn diện dạng PRUCOL.

• Có hiệu lực từ 01 tháng 5 năm 2022, những người từ 50 tuổi 
trở lên không có X nh trạng nhập cư thoả đáng vẫn sẽ nhận được Medi-
Cal toàn diện.

b. Covered CA: 
• Đây là thị trường bảo hiểm sức khoẻ của * ểu bang, nơi người 

dân California có thể mua các chương trình sức khoẻ và * ếp cận hỗ trợ 
tài chính nếu hội đủ điều kiện.

• Ghi danh mở rộng: từ Ngày 1 tháng Mười Một – ngày 31 
tháng Giêng năm 2022
• Thời gian gia hạn bắt đầu từ ngày 1 tháng Mười – ngày 31 

tháng Mười Hai năm 2021. Nếu quý vị không thực hiện hành động 
nào, người đã gia nhập Covered California hiện tại sẽ tự động được gia 
hạn cho năm sau.

Cách Để Bảo Vệ Cộng Đồng Chúng Ta Khỏi COVID
Chúng ta biết gì về COVID?
Các biến thể 
Vi-rút liên tục thay đổi và sẽ còn các biến thể mới của vi-rút. Cách tốt nhất để làm chậm sự lây lan của các biến thể mới 
của vi-rút và sự lây nhiễm là thực hiện các biện pháp bảo vệ bản thân.
• Đeo khẩu trang
• Ở nhà khi bị bệnh
• Đi xét nghiệm nếu quý vị có các triệu chứng hoặc đã * ếp xúc với người nhiễm COVID-19
• Tự cô lập hoặc cách ly theo hướng dẫn của bác sĩ chăm sóc sức khỏe nếu quý vị hoặc người * ếp xúc gần, có kết 
quả xét nghiệm dương : nh với COVID-19 
• Quan trọng nhất là chích ngừa khi quý vị đủ điều kiện

Vắc-xin rất quan trọng đối với sức khoẻ của quý vị và cộng đồng 
• Vắc-xin COVID-19 bảo vệ chống lại biến thể Delta và các loại biến thể đã biết khác
• Vắc-xin COVID-19 bảo vệ quý vị khỏi bị bệnh, phải nhập viện, hoặc tử vong do COVID-19

Ai đủ điều kiện để chích vắc-xin? 
Hiện đã có các khuyến nghị tăng cường cho Pfi zer, Moderna, J&J. Các khuyến nghị mới của CDC cho phép kết hợp và 
phù hợp liều lượng cho các mũi chích tăng cường. Những người đủ điều kiện có thể chọn nhận loại vắc-xin làm liều tăng 
cường.

Ai đủ điều điều kiện đầu 
= ên được chủng ngừa 
đầy đủ 

Ai đủ điều kiện để chích mũi 
bổ sung?

Ai đủ điều kiện để chích
mũi  tăng cường?

Pfi zer 12 tuổi trở lên

Độ tuổi từ 5 đến 11 đang 
chờ phê duyệt 

12 tuổi trở lên bị suy giảm miễn 
dịch từ trung bình đến nghiêm 
trọng

Khi nào: liều bổ sung Pfi zer 
được chích ít nhất 28 ngày sau 
liều thứ hai

• 65 tuổi trở lên   
• Người sống trong cơ sở 
chăm sóc dài hạn
• 18 tuổi trở lên có các 
bệnh nền
• 18 tuổi trở lên làm việc 
hoặc sống ở những nơi có nguy cơ 
lây nhiễm cao 

Khi nào: 6 tháng trở lên sau các 
lượt  chích đầu * ên của quý vị

Moderna 18 tuổi trở lên 18 tuổi trở lên bị suy giảm miễn 
dịch từ trung bình đến nghiêm 
trọng

Khi nào: liều bổ sung Moderna 
được chích ít nhất 28 ngày sau 
liều thứ hai

• 65 tuổi trở lên
• Người sống trong cơ sở chăm 
sóc dài hạn
• 18 tuổi trở lên có các bệnh nền
• 18 tuổi trở lên làm việc và sống 
ở những nơi có nguy cơ lây nhiễm 
cao

Khi nào: 6 tháng trở lên sau các 
lượt chích đầu * ên của quý vị.

Johnson and Johnson 
(J&J)

18 tuổi trở lên Không có Nếu quý vị đã hoàn tất các mũi 
chích J&J của mình cách đây hơn 
2 tháng, quý vị có thể được chích 
mủi tăng cường J&J, Moderna 
hoặc Pfi zer

Chích ngừa ở đâu từ Cơ Quan Y Tế Á Châu? 
Để lấy hẹn tại phòng chích ngừa vắc-xin của chúng tôi, vui lòng gọi số (510) 735-3222. Chúng tôi hiện cung cấp vắc-xin 
Pfi zer và Moderna và J&J
Hãy vào trang mạng về  Covid-19 của  Cơ Quan Y Tế Á Châu tại: hZ ps://asianhealthservices.org/covid19vaccine/  để 
biết các thông * n mới nhất về vắc-xin

c. Calfresh: 
• Calfresh (trước đây được gọi là Phiếu Thực Phẩm) là một chương 

trình dinh dưỡng cung cấp hỗ trợ tài chính để mua thực phẩm lành mạnh 
cho cư dân California có thu nhập thấp, những người là công dân Hoa Kỳ 
hoặc Thường Trú Nhân Hợp Pháp.

• Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2021, các phúc lợi được phân 
phát của Calfresh sẽ tăng vĩnh viễn 25%. 

• Các phúc lợi của Calfresh có thể được sử dụng tại hầu hết các cửa 
hàng tạp hoá địa phương, chợ nông sản, giao hàng tạp hoá trực tuyến như 
Amazon, Walmart. 

Phóng Dịch Vụ Hội Viên hiện đang mở cửa phục vụ trực * ếp hoặc qua 
điện thoại. Hãy đến hoặc liên lạc với chúng tôi ở số (510) 986-6880 để được 
giúp đỡ.


