MGA RESOURCE PARA SA KOMUNIDAD SA COVID-19 PARA SA LAHAT
Ang lahat, anupaman ang kasarian, edad, sekso, lahi, klase, relihiyon, etnisidad, wika, abilidad, sekswal na oryentasyon,
kinikilalang kasarian o katayuan sa imigrasyon ay dapat humingi ng pangangalaga at mga serbisyong kailangan nila.

MGA SERBISYO SA
COVID-19
Kung sa palagay mo ay nakararanas ka ng
isang emergency na may banta sa buhay,
tumawag kaagad sa 911.
Maaaring maikalat ng mga tao ang
COVID-19 nang hindi nalalamang may sakit
sila. Protektahan ang iyong pamilya, mga
kaibigan, at komunidad sa pamamagitan ng
pagpapaiskedyul ng libreng pagsusuri.
Magpa-appointment sa pamamagitan ng
pagtawag:

ACCESS SA KALUSUGAN
Mga Serbisyong Medikal

Contra Costa CARES
Isang programa sa pangangalagang
pangkalusugan para sa mga hindi kwalipikado
para sa insurance sa kalusugan. Tingnan ang
mga lokasyon sa ibaba upang makapagpatala.

Brighter Beginnings
Antioch & Richmond
510-213-6681
LifeLong Medical Care
Richmond at San Pablo
510-215-9092
MAGPASURI
La Clinica de La Raza
1-844-421-0804
Concord, Pittsburg, Oakley
May magagamit na mga libreng serbisyo ng
Medikal at Pang-emergency na Dental:
interpretasyon ng wika sa lahat ng lokasyon.
925-363-2000
coronavirus.cchealth.org/get-tested
Saklaw at Mga Mapagkukunan:
Isa ang mga bakuna sa pinakamahalagang
kasangkapan para mawakasan ang pandemya 1-855-494-4658
ng COVID-19. Ligtas, mabisa, at libre ito.

Emergency Medi-Cal

Magpa-appointment sa pamamagitan ng
pagtawag:

MAGPABAKUNA

1-833-829-2626
coronavirus.cchealth.org/get-vaccinated
Mahalaga ang pagkapribado mo.
Ligtas, pribado at protektado ang iyong
impormasyon.

Nagbibigay ng pangangalagang medikal para
sa mga taong nangangailangan ng biglaang
paggamot sa mga pang-emergency na
sitwasyon.
1-800-709-8348

Mga Serbisyo sa Kalusugan ng
Pag-iisip

211 Sentro para sa Krisis ng Contra Costa
Nagbibigay ng 24/7 na pagpapayo at
emosyonal na suporta Impormasyon tungkol
sa mga lokal na serbisyong pangkalusugan at
panlipunan. May magagamit na mga serbisyo
ng Interpretasyon ng Wika. Tumawag sa 211 o
I-text ang HOPE sa 20121
Linya ng Access para sa Kalusugan ng
Pag-uugali
24 na oras na hotline na nagbibigay ng access
at mga referral sa paggamot para sa kalusugan
ng pag-iisip at/o substance use disorder.
1-888-678-7277
Familias Unidas
Sentro ng pagpapayo at impormasyon.
510-412-5930
Contra Costa NAMI
Suporta sa mga pamilyang apektado ng sakit
sa pag-iisip.
925-942-0767
Sentrong Ipinangalan Kay Hume (Hume
Center)
Mga serbisyo ng pagpapayo at suporta. Mga
serbisyo sa kalusugan ng pag-iisip ng API.
925-825-1793

ALAMIN ANG IYONG
MGA KARAPATAN

SAFETY NET/MGA
MAPAGKUKUNAN

Tumayo nang Sama-sama Contra Costa Food Bank ng Contra Costa
Tulong sa pagtatanggol at mga legal na karapatan.
925-900-5151

Tulong na Legal Sa Trabaho
Nagbibigay ng isang klinika ng mga karapatan
ng manggagawa.
1-866-864-8208
Public Charge
Karagdagang impormasyon sa tungkulin ng
publiko:
keepyourbenefitsca.org
• Ang pagtanggap ng pagsusuri, paggamot, mga bakunang
nauugnay sa COVID-19 ay HINDI makakaapekto sa iyong
kakayahang makakuha ng green card, dahil hindi
nabibilang ang mga serbisyong ito sa isang pagsusuri na
“tungkulin ng publiko.”
Programa ng Tulong sa Biktima Saksi
Adbokasiya at mga mapagkukunan para sa biktima
925-957-8650 Martinez o 510-374-3272 Richmond
Hotline para sa Pang-aabuso sa Nakakatanda
Kumpidensyal na pag-uulat ng pang-aabuso
sa nakakatanda o nakakatandang may
kapansanan. 1-877-839-4347
Justice Center para sa Pamilya
One-stop center para sa Karahasan sa pagitan
ng dalawa o higit pang tao at para sa mga
biktima ng karahasan. 925-521-6366

Pagkapribado ng Kalusugan: Protektado ng HIPAA ang iyong impormasyon. Kapag magpapa-appointment para sa mga serbisyo ng COVID-19, posibleng hilingin sa iyong magbigay ng ilang personal na impormasyon.
Hindi kailangan ng Social Security Number para magpa-appointment, magpasuri o tumanggap ng bakuna. (11/09/2021)

Tulong sa pagkain at pagpapatala sa Cal Fresh.
925-676-7543
Monument Crisis Center
Tulong sa pagkain at mga mapagkukunan ng
komunidad. 925-825-7751
Panahon ng Pagbabahagi
Tulong sa pabahay, pag-upa at mahahalagang
pangangailangan ng pamilya.
925-521-5065
St. Vincent de Paul
Nagbibigay ng pagkain, damit, tulong sa upa, at
marami pa. 925-439-5060
Mga Katolikong Kawanggawa ng East Bay
(Catholic Charities of the East Bay)
Pagpapaupa, deposito, tulong na kagamitan at mga
legal na serbisyo sa pandarayuhan. 510-768-3100
Monument Impact
Mga kasanayan ng manggagawa, kalusugan ng
pag-iisip at katawan, at adbokasiya. 925-682-8248
WIC Programa ng Nutrisyon para sa Mga
Babae, Mga Sanggol, at Mga Bata (Women,
Infants, & Children) 1-800-414-4942
Richmond Rapid Response Fund
Pinansyal na tulong at suporta para sa mga
Residente ng Lungsod ng Richmond. 510-233-1464
Rainbow Community Center
Suporta sa LGBTQI+ 925-692-0090
RYSE Center
Matibay na santuwaryo ng kaligtasan, awa at
hustisya para sa lahat ng kabataan 510-214-2584

