NGUỒN LỰC CỘNG ĐỒNG VỀ COVID-19 CHO MỌI NGƯỜI
Mọi người, bất kể giới tính, tuổi tác, giới tính, chủng tộc, tầng lớp, tôn giáo, dân tộc, ngôn ngữ, khả năng, khuynh hướng tình dục,
bản dạng giới hoặc tình trạng nhập cư nên tìm dịch vụ chăm sóc và dịch vụ cần thiết cho mình.
DỊCH VỤ CHO COVID-19
Nếu quý vị nghĩ là mình đang gặp một trường hợp
cấp cứu đe dọa tính mạng, hãy gọi 911 ngay.
Người ta có thể lây truyền COVID-19 mà không biết
là mình đang bị bệnh. Hãy bảo vệ gia đình, bạn bè và
cộng đồng của mình bằng cách lên lịch xét nghiệm
miễn phí.
Lên lịch hẹn qua điện thoại:

LÀM XÉT NGHIỆM

1-844-421-0804
Dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ miễn phí có sẵn tại tất
cả các địa điểm.
coronavirus.cchealth.org/get-tested
Vắc xin là một trong những công cụ quan trọng nhất
để chấm dứt đại dịch COVID-19. Vắc xin là an toàn,
hiệu quả và miễn phí.
Lên lịch hẹn qua điện thoại:

TIÊM VẮC XIN

DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ
Dịch vụ Y tế

Contra Costa CARES
Là chương trình chăm sóc sức khỏe cho những người
không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm y tế. Xem các địa
điểm bên dưới để ghi danh.
Khởi đầu Tươi sáng
Antioch và Richmond
510-213-6681
Chăm sóc Y tế Suốt đời
Richmond và San Pablo
510-215-9092
La Clinica de La Raza
Concord, Pittsburg, Oakley
Y tế và Nha khoa Cấp cứu:
925-363-2000
Bảo hiểm và Nguồn lực:
1-855-494-4658

Medi-Cal Cấp cứu

Cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho những người có
1-833-829-2626
nhu cầu điều trị đột ngột trong các tình huống cấp cứu.
coronavirus.cchealth.org/get-vaccinated
1-800-709-8348
Tôn trọng quyền riêng tư của quý vị.
Thông tin của quý vị sẽ an toàn, riêng tư và được bảo vệ.

Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần

211 Trung tâm Khủng hoảng Contra Costa
Cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ cảm xúc 24/7 Thông
tin về dịch vụ sức khỏe và xã hội tại địa phương. Dịch vụ
phiên dịch ngôn ngữ miễn phí có sẵn.
Gọi 211 hoặc Soạn tin HOPE gửi đến 20121
Đường dây Tiếp cận Sức khỏe Hành vi
Đường dây nóng 24 giờ về tiếp cận và giới thiệu đến
điều trị sức khỏe tâm thần và/hoặc điều trị rối loạn do
lạm dụng dược chất.
1-888-678-7277
Familias Unidas
Trung tâm tư vấn và thông tin.
510-412-5930
Contra Costa NAMI
Hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi bệnh tâm thần.
925-942-0767
Trung tâm Hume
Các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ. Dịch vụ sức khỏe tâm
thần API.
925-825-1793

Quyền riêng tư về Thông tin Sức khỏe: Thông tin của quý vị được HIPAA bảo vệ. Khi lên lịch hẹn cho dịch vụ COVID-19, quý vị có thể phải cung cấp một số thông tin cá nhân.
Không cần phải có Số An sinh Xã hội để lên lịch hẹn, xét nghiệm hoặc tiêm vắc xin. (09/11/2021)

HIỂU RÕ CÁC QUYỀN CỦA
QUÝ VỊ
Cùng nhau Sát cánh Contra Costa

MẠNG LƯỚI AN TOÀN/
NGUỒN LỰC
Ngân hàng Thực phẩm Contra Costa

Trợ giúp về thực phẩm và ghi danh Cal Fresh. 925-676-7543
Trung tâm Khủng hoảng Monument
Trợ giúp về thực phẩm và nguồn lực cộng đồng. 925-825-7751
Hỗ trợ Pháp lý Khi Làm việc
Cung cấp phòng khám theo quyền của người lao động. Mùa Chia sẻ
Nhà ở, cho thuê và hỗ trợ nhu cầu quan trọng của gia
1-866-864-8208
đình. 925-521-5065
Gánh nặng Xã hội
St. Vincent de Paul
Thông tin khác về gánh nặng xã hội:
Cung cấp thực phẩm, quần áo, hỗ trợ cho thuê và nhiều
keepyourbenefitsca.org
dịch vụ khác. 925-439-5060
• Việc được xét nghiệm, điều trị, tiêm vắc xin liên
quan đến COVID-19 sẽ KHÔNG ảnh hưởng đến khả Tổ chức Từ thiện Công giáo của Vịnh East
năng nhận thẻ xanh của quý vị, bởi vì các dịch vụ Cho thuê, đặt cọc, hỗ trợ tiện ích và dịch vụ pháp lý
nhập cư. 510-768-3100
này không được tính vào thủ tục kiểm tra “gánh
Monument Impact
nặng xã hội”.
Kỹ năng lao động, sức khỏe tinh thần & thể chất và vận
Chương trình Hỗ trợ Người làm chứng cho Nạn động. 925-682-8248
nhân
Chương trình Dinh dưỡng dành cho Phụ nữ WIC,
Biện hộ và nguồn lực cho nạn nhân
Trẻ sơ sinh & Trẻ em 1-800-414-4942
925-957-8650 Martinez hoặc 510-374-3272
Quỹ Phản ứng Nhanh Richmond
Richmond
Hỗ trợ và trợ giúp tài chính cho Cư dân Thành phố
Đường dây nóng về Ngược đãi Người cao tuổi Richmond. 510-233-1464
Báo cáo bảo mật về ngược đãi người cao tuổi hoặc
Trung tâm Cộng đồng Rainbow
người lớn bị khuyết tật1-877-839-4347
Hỗ trợ LGBTQI+ 925-692-0090
Trung tâm RYSE
Trung tâm Tư pháp Gia đình
Địa điểm đáng tin cậy, an toàn, đầy tình thương và
One-stop center for Interpersonal violence and
công lý cho tất cả thanh thiếu niên 510-214-2584
violence victims. 925-521-6366
Trợ giúp về quyền pháp lý và bào chữa lệnh trục xuất.
925-900-5151

