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ការធានារ៉ារ់រងសោយសសវារម្ម ក្ាអាសនន Emergency MaineCare សចញនលៃសលើការស្វ ើសេសតររសម្សរគ
និងការពាបាលជំងឺ COVID-19 ( ី ររុសរូ រ៉ា ូា)
ថ្ងៃ ទី 19 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2020
COVID-19 គឺឈ្មោះជាំងឺមួយប្រឈេទ ខែលរណ្ត
ា លមកពី វ ីរុសកូ រ ូណ្តងម ី។
អ្ន ករស់ឈៅកនុងទឹកែីសហរែឋ អាឈមរ ិកខែលមិនមានឈ្មោះកនុងរញ្ជ ីពលរែឋ អាចទទួ លបានឈសវាកមម ឈោយមិនបាច់រង់ប្បាក់ គឺឈសវាកមម
ឈ្វ ើឈេសា និងពាបាលជាំងឺ COVID-19 តាមរយៈឈសវាកមម ប្ាអាសនន “Emergency MaineCare”។

សេើអវីជាសសវារម្ម ក្ាអាសនន Emergency MaineCare?

ឈសវាកមម ប្ាអាសនន EmergencyMaineCare អ្នុញ្ញាេឲ្យអ្ន កខែលមិនបានទទួ លការធានាររ់រងឈពញឈលញពី MaineCare អាចទទួ ល
បានឈសវាកមម ខងទ ាំសុែភាព សប្មារ់ពាបាលជាំងឺកនុងប្ាអាសនន ។ ឈសវាកមម ទ ាំងអ្ស់ឈនោះ មិនបាច់ផ្ាល់ជូនឈៅកនុងខផ្ន កសឈគ្រោះរនាាន់
ឬឈៅឯមនា ីរឈពទយឈ ើយ ។
ឧទហរណ៍អ្ាំពីស្ថានភាពជាំងឺកនុងប្ាអាសនន គឺជាប្រឈេទជាំងឺខែលឈកើេឈ ើងភាាមៗ ឈហើយមានសភាព្ៃ ន់្ៃរ ។ ឈរើសិនជាមិនបានទទួ ល
ការខងទ ាំឈវជជ ស្ថគសា ភាាមៗឈទ គឺអាចរណ្ត
ា លឲ្យ៖

•
•
•

មានផ្លរោះពាល់្ៃន់្ៃរចាំឈពាោះសុែភាពររស់អ្នក
មានការែូ ចខាេ្ៃ ន្
់ ៃ រចាំឈពាោះរងកាយអ្ន ក ឬ
ែូ ចខាេមុែ្ររងកាយ្ៃ ន់្ៃរ។

COVID-19 គឺជាប្រឈេទជាំងឺខែលចាេ់ទុកថាជាជាំងឺកនុងប្ាអាសនន ។ ការឈ្វ ើឈេសា និងពាបាលជាំងឈឺ នោះ អាចទទួ លបានការធានាររ់
រងឈប្កាមឈសវាកមម ប្ាអាសនន Emergency MaineCare កនុង ពីឈប្ពាោះថាជាំងឺ COVID-19 អាចរងក ឲ្យមានហានិេ័យ្ៃ ន់្ៃរចាំឈពាោះសុែភាព
និងែូ ចខាេរងកាយ និងែូ ចខាេមុែ្រររស់រងកាយ្ៃ ន់្ៃរ ។

សេើការស្វ ើសេសតររសម្សរគ និងការពាបាលជំងឺ COVID-19 សថិេសក្កាម្ការធានារ៉ារ់រងពីសសវារម្ម ក្ាអាសនន Emergency
MaineCare ឃម្នសទ?

ខមន។ ការឈ្វ ើឈេសា រកឈមឈរគ COVID-19 និងឈសវាកមម សាំខាន់ៗ ពាក់ព័នធនឹងការពាបាលជាំងឺ COVID-19 គឺសាិេឈប្កាមការធានាររ់រង
ខែលអ្ន កជាំងឺមិនចាាំបាច់ឈចញការចាំណ្តយឈ ើយ។ ឧទហរណ៍អ្ាំពីការពាបាល ខែលសា ិេឈប្កាមការធានាររ់រងសប្មារ់ជាំងឺ COVID-19
រ ួមទ ាំងការសប្មាកឈពទយ ឈសវាកមម ខងទ ាំសុែភាពតាមផ្ា ោះ និងការពាបាលប្រព័នធែកែឈងហ ើម ។

សរគសញ្ញាជំងឺ COVID-19

ឈរគសញ្ញាជាំងឺ COVID-19 អាចមានពីម្យមឈៅ្ៃ ន់្ៃរ ។ ឈរគសញ្ញាទ ាំងអ្ស់ អាចឈចញកនុងរវាងពី 2-14 ថ្ងៃ
ឈប្កាយឈពលឈមឈរគឈនោះបានឆ្ា ងចូ លកនុងែល ួនមនុសស ។ ឈរគសញ្ញាទ ាំងអ្ស់អាចរ ួមរញ្ចល
ូ នូ វ៖

•
•
•
•
•
•
•

កអ ក
ែកែឈងហ ើមែងហ ក់ ឬពិបាកែកែឈងហ ើម
ប្គ ុនឈតា
រ្រញាក់
ឈឺស្ថច់ែុាំ
ឈឺរាំពង់ក
អ្ណ្ត
ា េបាេ់រស់ជាេិ ឬប្ចមុោះបាេ់កាិនងម ី

មានរបាយការណ៍អ្ាំពីឈរគសញ្ញាឈផ្សងឈទៀេខែលមិនសូ វឈកើេឈ ើង ែូ ចជា ចង់កអ ួេ កអ ួេចឈ្អរ ឬរគ ។

សរើមានសចញសរគសញ្ញាជំងឺ COVID-19 សេើអនរក្េូីស្វ ើដ្ូចសម្ត ច?

សរគសញ្ញា្ង ន់្ងរ គឺជាជំងឺក្ាអាសនន ៖ អ្ន កប្េូវឈៅរក ការពាបាលជារនាទន់ ឈរើអ្នកឬសមាជិកប្គួ ស្ថរអ្ន ក មានជួ រ
សញ្ញាប្ពមានអាសនន ណ្តមួ យថ្នជាំងឺ COVID-19៖

•
•
•
•

ពិបាកែឈងហ ើម
ឈឺឈែើមប្ទូងមិនប្ស្ថក ឬមានសមាា្កនុងឈែើមប្ទូង
មានអារមម ណ៍ភាន់ភាាំងងម ីៗ ឬពិបាកឈងើរពីែាំឈណក
ឈហើមររូ រមាេ់ ឬឈហើមមុែ

សរើអនរមានសចញសរគសញ្ញាាម្ួ យខាងសលើ សូម្សៅទូ រស័ពទសលខ 911 ឬរ៏សៅទូ រស័ពទជាម្ុនម្រកាន់ឃននរសសគ្រោះរនាទន់ននម្នទ ីរសពទយ
ម្ូ លោឋនររស់អនរ ។ សូ មប្បារ់រុគរលិកទទួ លែុសប្េូវឈៅទីឈនាោះឲ្យបានែឹងថា អ្ន កកាំពុងខសវ ងរកជាំនួយខងទ ាំពាបាលអ្ន កខែលឈកើេ
ឬអ្ន កខែលអាចមានឈមឈរគ COVID-19 ឈៅកនុងែល ួន ។
សរគសញ្ញាឃដ្លក្េូីការការឃលទំពីសីជជរណឌិេ ៖ ឈរើឈរគសញ្ញាររស់អ្នក មិនមានភាព្ៃ ន់្ៃរែូ ចអ្វ ីខែលបានរ្ហញពីខាងឈលើ ខេវាមាន
ភាព្ៃ ន់្ៃរប្គរ់ប្ាន់ខែលប្េូវការឈៅជួ រអ្ន កផ្ា ល់ឈសវាកមម ខងទ ាំសុែភាព សូម្សៅទូ រស័ពទម្ុនសពលអន រសចញែាំឈណើរឈៅកាន់កា រ ិយាល័យ
ឬគា ីនិកររស់ពួកឈគ។ ឈពទយមិនចង់ឈ ើញ វ ីរុសររស់អ្នកឆ្ា ងឈៅអ្ន កែថ្ទឈ ើយ ែូ ឈចន ោះពួ កឈគអាចប្បារ់អ្នកជាលកខ ណៈពិឈសសពីអ្វីខែលអ្ន ក
ប្េូវឈ្វ ើ។
សរគសញ្ញារនុងរក្ម្ិេម្្យម្ ៖ ប្រសិនឈរើឈរគសញ្ញាររស់អ្នកមានលកខ ណៈម្យម ឈហើយមិនេប្មូវឲ្យមកជួ រអ្ន កផ្ា ល់ឈសវាកមម
ខងទ ាំសុែភាព គឺអ្នកប្េូវរាំខរកែល ួនឈៅោច់ពីឈគកនុងផ្ា ោះ។ ព័េ៌មានអ្ាំពីការរាំខរកែល ួនឈចញពីឈគ មានឈៅ ទីឈនោះ។
សេើអនរក្េូីស្វ ើអវី សរើអនរម្ិនមានអន រនតល់សសវារម្ម ឃលទំសុខភាព ក្រចំខល ួនសទសនាោះ?
ឈរើអ្នកឈឺ ឈហើយប្េូវការឈ្វ ើឈេសា រកឈមឈរគ COVID-19 ខេអ្ន កមិនមានអ្ន កផ្ា ល់ឈសវាកមម ខងទ ាំសុែភាពប្រចាាំែល ួនឈទឈនាោះ អ្ន ក
អាចមកជួ រអ្ន កផ្ា ល់ឈសវាកមម ខងទ ាំសុែភាពប្ាអាសនន ឬក៏ឈ្វ ើែាំឈណើរមកកាន់មណឌលសុែភាពឈែើមបីទទួ លការខងទ ាំ

និងឈ្វ ើឈេសា រកឈមឈរគឈនោះ ។ ឈរើអ្នកមិនអាចែឹងប្បាកែពីទីកខនា ងផ្ា ល់ការឈ្វ ើឈេសា រកឈមឈរគឈនោះ ឈៅមូ លោឋនររស់អ្នក
សូ មរកឈមើលទីតាាំង មណឌលសុែភាពសហគមន៍ ខែលឈៅខកបរអ្ន ក ឬក៏ឈៅទូ រស័ពាមនា ីរឈពទយមូ លោឋនររស់អ្នក ។
សូ មចងចាាំជានិចចកាលប្េូវឈៅទូ រស័ពាមកមុនឈពលអ្ន កឈចញែាំឈណើរ ឈែើមបីស្ថកសួ រថាឈេើឈៅទីឈនាោះ ពួ កឈគមានឈ្វ ើឈេសា រកឈមឈរគ
COVID-19 ខែរឬឈទ ឈហើយប្បារ់ពួកឈគខែរថា អ្ន កនឹងមកកាន់ទីឈនាោះឆ្រ់ៗ ។

នរាខៃ ោះឃដ្លអាចទទួ លបានការសចញនលៃពីសសវារម្ម ក្ាអាសនន Emergency MaineCare?

ឈសវាកមម ប្ាអាសនន Emergency MaineCare សប្មារ់អ្នកខែលមិនខមនជាពលរែឋ អាឈមរ ិក ខែលមិនមានលកខ ណៈសមបេា ិអាចទទួ ល
បានអ្េា ប្រឈយាជន៍ឈពញឈលញពី MaineCare ឈោយស្ថរខេស្ថានភាពអ្ឈនាាប្រឈវសន៍ ឬក៏ឈោយស្ថរខេពួ កឈគជាអ្ន ករស់ឈៅែុសចារ់ ។
មិនខមនប្គរ់ជនអ្ឈនាាប្រឈវសន៍ប្សរចារ់ សុទធខេមានសិទធិទទួ លបានអ្េា ប្រឈយាជន៍ពី MaineCare ឈ ើយ ។

សពលសីលា និងរសរៀរោរ់ពារយសុំសសវារម្ម ក្ាអាសនន Emergency MaineCare

ឈរើអ្នកឈកើេជាំងឺ COVID-19 ប្េូវការសឈគ្រោះរនាាន់ ប្េូវប្រញារ់ប្រញាល់ខសវ ងរកការខងទ ាំ។ អ្ន កអាចោក់ពាកយសុាំការធានាររ់
រងនាឈពលឈប្កាយ។
ឈែើមបីទទួ លបានការឈចញថ្ងា ររ់រងពីឈសវាកមម ប្ាអាសនន Emergency MaineCare អ្ន កប្េូវោក់ពាកយសុាំតាមរយៈការ ិយាល័យ DHHS
សប្មារ់ការមិនពឹងពាក់ឈលើប្គួ ស្ថរ (DHHS Office for Family Independence)។ អ្ន កអាចោក់ពាកយសុាំបានប្គរ់ឈពល ឈហើយអ្ន ក
មានឈពលរហូ េែល់ឈៅរីខែកនុងការោក់ពាកយសុាំការឈចញថ្ងា ធានាររ់រង គិេចារ់ពីថ្ងៃ ខែលអ្ន កបានទទួ លឈសវាកមម ខងទ ាំសុែភាព ។
ឧទហរណ៍ ឈរើអ្នកបានឈៅឈ្វ ើឈេសា រកឈមឈរគ COVID-19 កនុងថ្ងៃ ទី 30 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2020 គឺអ្នកមានឈពលរហូ េែល់ថ្ងៃ ទី 30 ខែមិងុនា
ឆ្នាំ 2020 ឈែើមបីោក់ពាកយសុាំ និងទទួ លបានការឈចញថ្ងាធានាររ់រងឈលើការឈ្វ ើឈេសា រកឈមឈរគឈនោះ ឈៅថ្ងៃ ទី 30 ខែមីនា។

អ្ន កអាចោក់ពាកយសុាំការធានាររ់រងតាម អ្នឡាញ ឬឈោយការ ទញយកពាកយសុាំ រាំឈពញព័េ៌មាន រ ួចោក់ជូនតាម អ្ុីឈមល, ទូ រស្ថរ
(207-7788429), ឬតាមថ្ប្រសនីយ៍ មកកាន់កា រ ិយាល័យ (Office for Family Independence, 114 Corn Shop Lane, Farmington, ME
04938) ។
អងរ ការជំនួយអេិលិជនចំសពាោះសសវារម្ម ឃលទំសុខភាពេនម្ៃ សោរ (Consumers for Affordable Health Care)
មានវេា មានចាាំជួយអ្ន កកនុងែាំឈណើរការោក់ពាកយសុាំ ឈហើយអ្ន កអាចទក់ទងពួ កឈគតាមទូ រស័ពាឈលែ 1-800-965-7476 ។
ឈរើអ្នកោក់ពាកយសុាំ ឈហើយលទធ ផ្លគឺអ្នកមានសិទធិទទួ លបានការឈចញថ្ងា ធានាររ់រងឈនោះ ឈប្កាយឈពលអ្ន កទទួ លការឈ្វ ើឈេសា រកឈមឈរគ
COVID-19 ឬឈប្កាយឈពលទទួ លបានឈសវាកមម ខងទ ាំសុែភាពប្ាអាសនន ឈផ្សងឈទៀេ
សូ មកុាំឈេា ចប្បារ់ខផ្ន កឈចញរ័ណណទរប្បាក់ឲ្យបានែឹងថា អ្ន កបានទទួ លឈសវាកមម ខែលមានសិទធិ
ឈែើមបីឲ្យពួ កឈគអាចឈចញរ័ណណឈនោះឈផ្ញើឈៅកាន់ MaineCare។ ឈៅឈពលខែលការឈចញថ្ងាធានាររ់រងររស់អ្នក ែាំឈណើរការ គឺអ្នកមិនបាច់
រង់ថ្ងា ឈសវាកមម ប្ាអាសនន ខែលអ្ន កបានទទួ លឈ ើយ ឈៅែណៈឈពលការឈចញថ្ងា ធានាររ់រងររស់អ្នកឈៅែាំឈណើរការឈៅឈ ើយ។ ឈរើអ្នក
ទទួ លបានរ័ណណទរប្បាក់ខែលមិនប្េូវឈផ្ញើមកអ្ន កឈទឈនាោះ អ្ន កប្េូវប្បារ់អ្នកផ្ា ល់ឈសវាកមម ឲ្យបានែឹង។

សសវារម្ម ក្ាអាសនន Emergency MaineCare និងការរង់នលៃររស់សាធារណៈ

អ្ងរ ភាពឈសវាកមម ភាពជាពលរែឋ អាឈមរ ិក និងឈសវាកមម អ្ឈនាាប្រឈវសន៍ (USCIS, U.S. Citizenship and Immigration Services)
បានរញ្ញជក់យាងចាស់ថា ថ្ងា ឈសវាកមម ឈ្វ ើឈេសា រកឈមឈរគ ការពាបាល ឬការខងទ ាំរ្ករជាំងឺ COVID-19 នឹងមិនប្េូវ
ចាេ់ទុកថាជាខផ្ន កមួ យថ្នឈសចកា ីសឈប្មចចាំឈពាោះការចាំណ្តយររស់ស្ថធារណៈឈ ើយ។ សប្មារ់ព័េ៌មានរខនា ម សូ មអានព័េ៌មានកនុង
តារងព័េ៌មាន, ខែលបានឈរៀរចាំឈ ើងឈោយអ្ងរ ការសមា ័នធសិទធិអ្ឈនាាប្រឈវសន៍ប្រចាាំរែឋ ឈមន (Maine Immigrants' Rights Coalition),
គឈប្មាងេសូ មេិផ្ល វូ ចារ់អ្ឈនាាប្រឈវសន៍ប្រចាាំរែឋ ឈមន (ILAP, Immigrant Legal Advocacy Project)
និងអ្ងរ ការយុេាិ្ម៌ឈសម ើភាពានរែឋ ឈមន (Maine Equal Justice) ។

សេើអនរមានសំណួរអវ ីសទ?

ឈរើមានសាំណួរ សូ មឈៅទូ រស័ពាមកកាន់ខផ្ន កឈសវាកមម សមាជិកររស់ MaineCare (MaineCare Member Services) តាមឈលែ 1-800-9776740 ។ ចាំឈពាោះអ្ន កឈប្រើ TTY សូ មចុចមកឈលែ 711 ។ ឈរើប្េូវការអ្ន ករកខប្រភាស្ថ ឈយើងែ្ុាំមានផ្ា ល់ជូន ។

្នធានឃដ្លមានក្រសយាជន៍សក្មារ់អនរ

•
•
•
•
•

សាំណួរខែលឈចាទសួ រញឹកញារ់មកកាន់អ្ងរ ភាពប្គរ់ប្គងជាំងឺឆ្ាងប្រចាាំរែឋ ឈមន (Maine CDC) អ្ាំពីជាំងឺ COVID-19
មជឈមណឌលប្គរ់ប្គង និងរ្ករជាំងឺឆ្ាង (Centers for Disease Control and Prevention) ព័េ៌មានទូ ឈៅអ្ាំពីជាំងឺ COVID-19
(ចប្ម ុោះភាស្ថ)
ទាំព័រ វុិរស្ថយ ILAP’s COVID-19
្នធានអ្ាំពីជាំងឺ COVID-19 ររស់ យុេាិ្ម៌ឈសម ើភាពានប្រចាាំរែឋ ឈមន (Maine Equal Justice)
អ្េិងិជនថ្នការខងទ ាំសុែភាពខែលមានេថ្មា ឈថាក (Consumers for Affordable Health Care)

