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WALANG HEALTH INSURANCE [segurong pangkalusugan]?  
NANGANGAILANGAN NG MGA PAGLINGKOD SA COVID-19? 
Libreng pagte-test, paggamot, at mga bakuna pang-COVID-19. 

Sino ang maaaring 
makatanggap ng mga 

paglilingkod? 
Sinumang walang health insurance, 
kahit na ano ang kalagayang pang-
immigration. Maaaring hilingin ang 
Social Security Number at/o ID ng 

pamahalaan, subalit HINDI 
kinakailangan. 

Ano ang libre? 

Pagte-test sa COVID-19

Paggamot sa COVID-19

Mga bakuna sa COVID-19

Paanong libre ito? 

Binabayaran ang isang federal 
na  Uninsured Program 

[walang seguro] para sa mga 
paglilingkod sa COVID-19 na 
pinagkakaloob sa sinumang 

walang health insurance. 

Higit pang 
information
Para sa mga Patient
https://www.hhs.gov/coronavir
us/cares-act-provider-relief-
fund/for-patients 

Para sa mga 
Tagapaglingkod ng 
Pangangalagang 
Pangkalusugan 
https://coviduninsuredclaim.lin
khealth.com 

Mga Mahahagang Detalye 
 Karapat-dapat ang lahat para sa mga paglilingkod sa COVID-19, kahit na

ano ang kanilang kalagayang pang-immigration. Walang epekto sa
kalagayan pang-immigration ng sinuman o hindi ipapamahagi sa mga
agency ng immigration ang mga pagte-test, paggamot o mga bakuna na
binabayaran ng  federal na pamahalaan.

 Kung uninsured kayo at tumanggap ng singil na kaugnay sa pagte-test o
paggamot sa COVID-19, hilingin sa inyong tagapaglingkod na singilin ang
HRSA COVID-19 Uninsured Program kaysa sa inyo.

 Hindi kayo maaaring singilin para sa mga paglilingkod sa COVID-19 kung
uninsured kayo at binabayaran ng pamahalaan ang tagapaglingkod ng
pangangalagang pangkalusugan para sa pag-aalaga sa inyo. Kung
makatanggap kayo ng singil at binayaran na ninyo, maaari dapat kayo sa
refund [balik bayad], at dapat kausapin ninyo muna ang tao o facility na
nagpadala sa inyo. Kung hindi nila iurong ang singil o bigyan kayo ng refund,
makiugnay sa HHS Office of Inspector General Hotline sa 1-800-HHS-TIPS o
dalawin ang https://TIPS.HHS.GOV upang magsampa ng reklamo.

 Hindi ninyo kailangan ng Social Security Number o ID ng pamahalaan
upang tumanggap ng libreng paglilingkod sa COVID-19.

 Maaaring hilingin ng doctor, pharmacy, o pagamutan ang information na ito,
subalit para lamang patibayan na wala kayong insurance upang
mabayaran sila ng Uninsured Program.

 Magagamot, mate-test, o mababakunahan sa COVID-19 pa rin kayo kung
hindi kayo magkapagkaloob ng Social Security Number o ID ng
pamahalaan.

 Hindi kayo maaaring singilin para sa mga bakuna sa COVID-19. Kung
makatanggap kayo ng singil, dapat kausapin ninyo muna ang tao o facility na
nagpadala sa inyo. Kung hindi nila iurong ito, makiugnay sa HHS Office of
Inspector General Hotline sa 1-800-HHS-TIPS o dalawin ang
https://TIPS.HHS.GOV upang magsampa ng reklamo.
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