
Tình trạng công dân và tiếp cận dịch vụ y tế trong dịch COVID-19. 

Những điều cần biết. 
 

 
 

Trước tình hình đại dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh mẽ, điều quan trọng cần nhớ là 

COVID-19 ảnh hưởng đến mọi cư dân Philadelphia. Loại vi-rút này không phân biệt quốc tịch 

hoặc tình trạng nhập cư. Mọi người cần tìm kiếm dịch vụ chăm sóc y tế khi cần thiết. 

 

Nếu quý vị là người nhập cư hoặc tị nạn, quý vị phải đối mặt với nhiều thách thức khác nhau 

khi tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế. Tuy nhiên, quý vị có quyền được chăm sóc y tế bất kể tình 

trạng nhập cư hoặc khả năng nói tiếng Anh của quý vị. Luật liên bang bảo vệ thông tin cá nhân 

của quý vị, và quý vị có thể yêu cầu cung cấp thông dịch viên tại các phòng khám y tế và bệnh 

viện. Thông tin dưới đây đề cập đến những mối quan tâm phổ biến khiến mọi người không tìm 

kiếm trợ giúp về y tế khi họ cần.  

 

Tôi có bị từ chối chăm sóc y tế nếu tôi không phải là công dân Hoa Kỳ không? 

 

Không. Thành phố Philadelphia là một thành phố cởi mở. Các cơ quan của thành phố như 

Trung tâm Y tế Thành phố Philadelphia đều đón tiếp tất cả mọi người, bất kể tư cách công dân 

của họ. Các địa điểm xét nghiệm COVID-19 cũng chấp nhận PHL City ID, thẻ căn cước có ảnh 

an toàn cấp cho cư dân Philadelphia có thể gặp khó khăn trong quá trình xin cấp các loại giấy 

tờ căn cước chính thức khác. 

 

Khi được chăm sóc, bệnh viện hoặc bác sĩ có thể yêu cầu giấy tờ tùy thân có ảnh. Điều này là 

để đảm bảo rằng người được chăm sóc hoặc toa thuốc là của đúng người mà họ đang điều trị. 

Nếu quý vị không có giấy tờ tùy thân có ảnh, quý vị có thể nói, “Tôi đang cần chăm sóc y tế 

nhưng không có giấy tờ tùy thân có ảnh.” 

 

Ngay cả khi quý vị không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc không có bảo hiểm y tế, quý vị vẫn có 

thể được chăm sóc y tế. Thành phố Philadelphia sẽ hỗ trợ quý vị. 

https://www.phila.gov/services/mental-physical-health/city-health-centers/
https://www.phila.gov/programs/phl-city-id/


 

Nếu tôi cần được chăm sóc y tế, thông tin cá nhân của tôi có an toàn không? 

 

Có. Luật liên bang cấm các đơn vị cung cấp dịch vụ y tế chia sẻ thông tin bệnh nhân khi chưa 

có sự đồng ý của bệnh nhân. Một đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế có thể hỏi về tình 

trạng nhập cư của quý vị nếu quý vị nộp đơn xin cấp bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, pháp luật không 

yêu cầu bác sĩ phải báo cáo tình trạng công dân của bệnh nhân cho các cơ quan nhập cư liên 

bang. Quý vị cũng có thể nói, “Tôi không đủ điều kiện để nhận bảo hiểm y tế và không muốn 

nộp đơn.” 

 

Các đối tác cấp quốc gia sẽ cung cấp thêm thông tin về quyền của quý vị khi quý vị đi khám bác 

sĩ . Thông tin hiện có nhiều ngôn ngữ khác nhau . Hãy nhớ rằng: Các bác sĩ sẽ điều trị cho quý 

vị dù quý vị có bảo hiểm, tiền bạc hoặc giấy tờ nhập cư hay không. 

 

Tôi có thể xin thông dịch viên cho ngôn ngữ của tôi nếu tôi muốn được chăm sóc y tế tại 

Thành phố Philadelphia không? 

 

Có. các Trung tâm Y tế của Thành phố Philadelphia sẽ chăm sóc cho tất cả mọi người, ngay cả 

khi quý vị không nói tiếng Anh. Chúng tôi có cung cấp dịch vụ thông dịch và bien dịch. Quý vị sẽ 

không bị từ chối chăm sóc vì quý vị không nói được tiếng Anh. 

 

Tôi có thể yêu cầu thông dịch viên cho ngôn ngữ của tôi nếu tôi đến chăm sóc y tế tại 

các cơ sở y tế không phải là các Trung tâm Y tế của Thành phố Philadelphia không? 

 

Có. Mọi người đều có quyền được chăm sóc y tế bằng ngôn ngữ mà họ có thể hiểu được. Đề 

mục VI của Đạo luật Dân quyền năm 1964 (Đề mục VI) là một đạo luật liên bang bảo vệ con 

người không bị phân biệt đối xử về chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc quốc gia của họ đối với 

các chương trình và hoạt động sử dụng hỗ trợ tài chính từ chính phủ liên bang. Nếu quý vị đủ 

điều kiện tham gia chương trình Medicaid hoặc sử dụng dịch vụ của các cơ quan y tế hoặc dịch 

vụ con người sử dụng ngân sách của liên bang, các thực thể đó cũng sẽ không thể từ chối cho 

phép quý vị tham gia các chương trình hoặc hoạt động của họ vì chủng tộc, màu da hoặc 

nguồn gốc quốc gia của quý vị được. Điều này bao gồm việc thực hiện các biện pháp hợp lý để 

đảm bảo những người có trình độ tiếng Anh hạn chế (LEP) có thể tham gia hiệu quả vào các 

chương trình hoặc hoạt động. 

 

Nếu quý vị cảm thấy rằng bệnh viện hoặc phòng khám không thực hiện các biện pháp hợp lý 

để đảm bảo sự tham gia của quý vị hoặc người quen của quý vị, quý vị có thể nộp đơn khiếu 

nại về phân biệt đối xử với Phòng Dân quyền (OCR) của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ. 

 

Còn phúc lợi công cộng (public charge) thì sao? Liệu việc xét nghiệm hoặc điều trị COVID-

19 có làm ảnh hưởng đến khả năng nộp đơn xin cấp thẻ xanh hoặc quốc tịch của tôi 

không? 

 

Không. USCIS thông báo rằng các quy định về phúc lợi công cộng sẽ không áp dụng cho những 

https://protectingimmigrantfamilies.org/wp-content/uploads/2020/02/You-Have-Rights-Protect-Your-Health-Updated-February-2020-ENGLISH.pdf
https://protectingimmigrantfamilies.org/wp-content/uploads/2020/02/You-Have-Rights-Protect-Your-Health-Updated-February-2020-ENGLISH.pdf
https://protectingimmigrantfamilies.org/know-your-rights/
https://www.hhs.gov/sites/default/files/yourrightsundertitleviofthecivilrightsactfactsheet.pdf
https://www.hhs.gov/sites/default/files/yourrightsundertitleviofthecivilrightsactfactsheet.pdf
https://www.hhs.gov/sites/default/files/yourrightsundertitleviofthecivilrightsactfactsheet.pdf
https://www.hhs.gov/sites/default/files/yourrightsundertitleviofthecivilrightsactfactsheet.pdf
https://www.hhs.gov/sites/default/files/yourrightsundertitleviofthecivilrightsactfactsheet.pdf
https://www.hhs.gov/civil-rights/filing-a-complaint/index.html
https://www.hhs.gov/civil-rights/filing-a-complaint/index.html
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fphila.us12.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D48732a6251c09f25e0086d47a%26id%3Dfb4a8cef25%26e%3Df65bae6908&data=02%7C01%7Csymbol.lai%40phila.gov%7Cdc5d548b29b043b0950408d7d00534e5%7C2046864f68ea497daf34a6629a6cd700%7C0%7C0%7C637206593087223691&sdata=oTsFY4d%2BCz7UF8OgNxC3nAhNPChEhLnsnt57acZen74%3D&reserved=0


người phải xét nghiệm COVID-19. Các phúc lợi công cộng bao gồm sử dụng dịch vụ chăm sóc 

y tế thông qua Medicaid, các dịch vụ chăm sóc y tế được giảm giá khác và các phòng khám địa 

phương. 

USCIS còn tuyên bố rằng các chế độ của bảo hiểm thất nghiệp sẽ KHÔNG được tính vào các 

phúc lợi công cộng. Trợ cấp thất nghiệp là chế độ bảo hiểm quan trọng đối với những người bị 

ảnh hưởng bởi COVID-19. Vui lòng đăng ký tham gia nếu quý vị cần. 

Các đối tác của chúng tôi tại Dịch vụ Pháp lý Cộng đồng sẽ cung cấp thêm thông tin về phúc lợi 

công cộng, lợi ích công cộng và COVID-19. 

Tôi phải sử dụng dịch vụ chăm sóc ban đầu hoặc dịch vụ chăm sóc khẩn cấp khác như 

thế nào trong dịch COVID-19 để vẫn đảm bảo tuân thủ quy định về giãn cách xã hội? 

Hệ thống chăm sóc sức khỏe phục vụ cho mọi người có nhu cầu! Các Trung tâm Y tế của 

Thành phố và Trung tâm Y tế Đạt chuẩn Liên bang (FQHC) vẫn hoạt động và đón tiếp bệnh 

nhân. Nếu có thể, quý vị hãy gọi điện trước khi đến vì đây không phải là lúc mà quý vị muốn 

phải mất thời gian chờ đợi không cần thiết cùng những người khác (cũng có thể đang ốm). Tuy 

nhiên, quý vị vẫn nên tìm đến dịch vụ chăm sóc khi cần thiết nếu gặp vấn đề về sức khỏe. Đối 

với các trường hợp nguy hiểm đến tính mạng hãy gọi 911 hoặc đến phòng cấp cứu 

 

Làm thế nào để xét nghiệm COVID-19 ở Philadelphia? 

Sở Y tế Công cộng Philadelphia khuyến cáo rằng những người đang gặp các triệu chứng của 

COVID-19, như sốt, ho khan, hoặc khó thở nên đi xét nghiệm vi-rút. Nếu quý vị đang bị khó thở 

hoặc cần chăm sóc ngay lập tức, hãy gọi 911. 

Nếu quý vị nghĩ rằng mình cần được xét nghiệm COVID-19, hãy liên hệ với đơn vị cung cấp 

dịch vụ chăm sóc y tế thường xuyên của quý vị hoặc hệ thống bệnh viện nơi quý vị được chăm 

sóc y tế lần cuối. Hãy gọi trước cho họ để họ kịp chuẩn bị trước nếu quý vị phải vào văn phòng. 

Nếu quý vị không thể làm xét nghiệm tại đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc thường xuyên của 

quý vị, Thành phố Philadelphia vừa mở cửa một địa điểm xét nghiệm trong nhà tại Center City. 

Đối tượng được xét nghiệm là người có triệu chứng, người trên 50 tuổi, nhân viên y tế hoặc 

người làm việc trong môi trường có đông người, bao gồm trung tâm bảo trợ người vô gia cư và 

nhà tù. Những người đáp ứng các tiêu chí để được xét nghiệm và cần được xét nghiệm có thể 

gọi theo số 267-491-5870 để đặt lịch hẹn. Thông tin chi tiết về xét nghiệm có sẵn tại đây. 

Thông tin bổ sung và hướng dẫn về COVID-19 có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ trực tuyến tại trang 

tài nguyên đa ngôn ngữ về COVID-19, bằng cách gọi điện cho Đường dây hỗ trợ khu vực 

Greater Philadelphia theo số điện thoại 1-800-722-7112 hoặc 311 và yêu cầu trợ giúp bằng 

ngôn ngữ quý vị cần. 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fphila.us12.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D48732a6251c09f25e0086d47a%26id%3Dfb4a8cef25%26e%3Df65bae6908&data=02%7C01%7Csymbol.lai%40phila.gov%7Cdc5d548b29b043b0950408d7d00534e5%7C2046864f68ea497daf34a6629a6cd700%7C0%7C0%7C637206593087223691&sdata=oTsFY4d%2BCz7UF8OgNxC3nAhNPChEhLnsnt57acZen74%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fphila.us12.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D48732a6251c09f25e0086d47a%26id%3D7904341df7%26e%3Df65bae6908&data=02%7C01%7Csymbol.lai%40phila.gov%7Cdc5d548b29b043b0950408d7d00534e5%7C2046864f68ea497daf34a6629a6cd700%7C0%7C0%7C637206593087233647&sdata=HQorH%2FNHOYwAeqh%2FlRs50GHanelNW%2B8v1y%2BGbAXHUXg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fphila.us12.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D48732a6251c09f25e0086d47a%26id%3D7904341df7%26e%3Df65bae6908&data=02%7C01%7Csymbol.lai%40phila.gov%7Cdc5d548b29b043b0950408d7d00534e5%7C2046864f68ea497daf34a6629a6cd700%7C0%7C0%7C637206593087233647&sdata=HQorH%2FNHOYwAeqh%2FlRs50GHanelNW%2B8v1y%2BGbAXHUXg%3D&reserved=0
https://www.uc.pa.gov/unemployment-benefits/file/Pages/File%20an%20Initial%20Claim.aspx
https://clsphila.org/coronavirus/immigrants-medical-assistance-covid-19/
https://cap4kids.org/philadelphia/files/2012/03/FQHCs-Immunization-Program-List-20182.pdf
https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/guidance/getting-tested-for-covid-19/
https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/multi-language-resources/
https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/multi-language-resources/

