
Đây là bản dịch tiếng Việt của văn bản gốc bằng tiếng Anh.  Nếu bạn có thắc mắc hay quan ngại thì vui lòng liên lạc với chúng 
tôi tại opscommunications@hrsa.gov. Vietnamese

KHÔNG CÓ BẢO HIỂM Y TẾ? 
CẦN DỊCH VỤ COVID-19? 
Miễn phí xét nghiệm, điều trị và tiêm vắc xin COVID-19.

Ai có thể nhận được 
dịch vụ? 

Bất kỳ ai không có bảo hiểm y 
tế, bất kể tình trạng nhập cư 
của họ. Số An Sinh Xã Hội 

và/hoặc ID chính phủ  
có thể được hỏi nhưng 

KHÔNG bắt buộc.

Thêm Thông Tin
Dành Cho Bệnh Nhân 
https://www.hhs.gov/coronavir
us/cares-act-provider-relief-
fund/for-patients 

Dành Cho Nhà Cung 
Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc 
Sức Khỏe 
https://coviduninsuredclaim.lin
khealth.com 

Chi Tiết Quan Trọng 

 Mọi người đều đủ điều kiện nhận các dịch vụ COVID-19, bất kể tình trạng
nhập cư của họ. Việc xét nghiệm, điều trị hoặc tiêm chủng do chính phủ liên
bang chi trả sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư của bất kỳ ai
hoặc được chia sẻ với các cơ quan nhập cư.

 Nếu bạn không có bảo hiểm và nhận được hóa đơn liên quan đến xét nghiệm
hoặc điều trị COVID-19, hãy yêu cầu nhà cung cấp của bạn xuất hóa đơn cho
Chương Trình COVID-19 dành cho Người Không Có Bảo Hiểm của HRSA
thay cho bạn.

 Bạn không phải trả hóa đơn cho các dịch vụ COVID-19 nếu bạn không có
bảo hiểm và chính phủ trả tiền cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức
khỏe của bạn. Nếu bạn nhận được một hóa đơn và đã lỡ thanh toán thì bạn
có thể có quyền được hoàn lại số tiền đã trả. Trước tiên bạn nên nói chuyện
với người hoặc cơ sở đã gửi hóa đơn cho bạn. Nếu họ không hủy hóa đơn
hoặc không hoàn lại tiền cho bạn, hãy liên hệ với Đường Dây Nóng của Tổng
Thanh Tra Văn Phòng HHS theo số 1-800-HHS-TIPS hoặc truy cập
https://TIPS.HHS.GOV để gửi đơn khiếu nại.

 Bạn không cần có Số An Sinh Xã Hội hoặc ID chính phủ để nhận được
các dịch vụ COVID-19 miễn phí.

 Bác sĩ, nhà thuốc tây, hoặc phòng khám có thể hỏi về thông tin này nhưng chỉ
cho mục đích xác nhận rằng bạn không có bảo hiểm để họ có thể yêu cầu
thanh toán từ Chương Trình cho Người Không Được Bảo Hiểm.

 Bạn vẫn sẽ được điều trị, xét nghiệm, hoặc tiêm chủng COVID-19 nếu
bạn không thể cung cấp Số An Sinh Xã Hội hoặc ID chính phủ.

 Người ta không được phép tính hóa đơn cho bạn về việc tiêm chủng
COVID-19. Nếu bạn nhận một hóa đơn, trước tiên bạn nên nói chuyện với
người hoặc cơ sở đã gửi hóa đơn đó. Nếu họ không hủy bỏ, hãy liên hệ với
Đường Dây Nóng Của Tổng Thanh Tra Văn Phòng HHS theo số 1-800-HHS-
TIPS hoặc truy cập https://TIPS.HHS.GOV để gửi đơn khiếu nại.

Miễn phí như thế nào? 
Chương Trình Cho Người 

Không Có Bảo Hiểm của liên 
bang trả cho các dịch vụ COVID-
19 được cung cấp cho bất kỳ ai 

không có bảo hiểm y tế. 

Các dịch vụ nào được 
miễn phí? 

 Xét nghiệm COVID-19

 Điều trị COVID-19

 Vắc xin COVID-19
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