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CAWEM và COVID-19 
 

Các thành viên của chương trình Oregon Health Plan (OHP) 

với CAWEM có bảo hiểm cho COVID-19.  

Bạn có CAWEM và cần xét nghiệm COVID-19? Bạn được bảo hiểm! Bạn 

có cần ở lại bệnh viện vì COVID-19? Bạn cũng được đài thọ khi ở lại bệnh 

viện.  

Trong tình huống khẩn cấp quốc gia COVID-19, OHP đài thọ cho xét nghiệm 

và điều trị COVID-19. Điều này đúng ngay cả khi bạn không được chăm sóc 

trong phòng cấp cứu. OHP vẫn đài thọ cho bạn, ngay cả khi bạn có kết quả 

âm tính với COVID-19. 

CAWEM là gì? 

CAWEM là bảo hiểm chỉ trong trường hợp khẩn cấp. Đài thọ cho chăm sóc 

tại phòng cấp cứu và đi xe cứu thương. 

CAWEM là viết tắt của Citizen/Alien Waived Emergency Medical (Y tế khẩn 

cấp miễn cho cho công dân/người nước ngoài). Chương trình dành cho 

những người không phải là công dân: 

■ 19 tuổi trở lên, và 

■ Không đáp ứng yêu cầu tình trạng nhập cư OHP. 

Trẻ em dưới 19 tuổi không đáp ứng các yêu cầu về tình trạng nhập cư đủ 

điều kiện nhận OHP đầy đủ thông qua Cover All Kids.  

Trẻ em 19 tuổi và không đáp ứng yêu cầu tư cách công dân, sẽ không còn 

OHP đầy đủ. Dựa trên tình trạng nhập cư, họ có thể chuyển đến CAWEM. 

Điều này đúng ngay cả trong tình huống khẩn cấp quốc gia COVID-19. 

Bảo hiểm CAWEM Plus cho thai kỳ 

CAWEM Plus là những người đang mang thai và không đủ điều kiện nhận 

quyền lợi OHP đầy đủ vì tình trạng nhập cư của họ. CAWEM Plus có các 

quyền lợi tương tự như OHP đầy đủ. 
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■ CAWEM Plus bao gồm xét nghiệm và điều trị COVID-19, ngay cả 
trong bệnh viện.  

■ Bảo hiểm CAWEM Plus sẽ không kết thúc trong trường hợp khẩn 
cấp quốc gia COVID-19. Các quyền lợi sẽ không thay đổi trở lại bảo 
hiểm chỉ trong trường hợp khẩn cấp cho đến khi tình trạng khẩn cấp 
quốc gia COVID-19 kết thúc. 

Bạn có thể nhận trợ giúp bằng ngôn ngữ hoặc định dạng 

khác  

Cần một thông dịch viên? Cần trợ giúp bằng ngôn ngữ hoặc định dạng 

khác? Hãy nói với văn phòng bác sĩ hoặc phòng khám của bạn khi bạn lên 

lịch hẹn. Nếu bạn cần thêm trợ giúp, hãy gọi số 844-882-7889. 

Bạn có cần bảo hiểm y tế không? Đăng ký tại 

ONE.Oregon.gov ngay hôm nay. 

Bạn có thể đăng ký theo bất kỳ cách nào sau đây: 

■ Trực tuyến: ONE.Oregon.gov 

■ Gọi số: 800-699-9075 (Thời gian chờ đợi có thể lâu). 

■ Giúp đỡ miễn phí từ một đối tác cộng đồng tại địa phương.  
Tìm đối tác tại http://bit.ly/ohplocalhelp. 

Tìm hiểu thêm về COVID-19 và những gì đang diễn ra ở 

Oregon  

■ Chương trình Y tế Oregon và COVID-19 thông tin dành cho các 
thành viên. 

■ Cập nhật về COVID-19 của Cơ quan Y tế Oregon về các trường hợp, 
hướng dẫn, câu hỏi chung và nhiều thông tin khác. 

■ Cập nhật về COVID-19 của DHS về quyền lợi thực phẩm, trợ giúp 
khẩn cấp và nhiều thông tin khác. 

■ Thông tin quốc gia về COVID-19 từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng 
ngừa Dịch bệnh. 

 
 

http://one.oregon.gov/
http://bit.ly/ohplocalhelp
https://govstatus.egov.com/OR-OHA-COVID-19
https://www.oregon.gov/DHS/COVID-19/Pages/Home.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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Bạn có thể nhận tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, ở dạng 
bản in khổ lớn, chữ braille hay theo định dạng bạn muốn. 
Liên lạc với Chương trình Y tế Oregon theo số 800-273-
0557. Chúng tôi nhận mọi cuộc gọi chuyển tiếp hoặc bạn 
có thể quay số 711. 


