
Inihahatid ng Yunit sa Pakikipag-ugnayan para sa Komunidad na Dati nang Marginalized (Historically Marginalized Community Engagement Unit), isang pagtutulungan ng pampubliko at pribadong 
organisasyon na tinipon ng Contra Costa Health Services (CCHS). Maaaring magbago ang impormasyong ito. Para sa pinakabagong bersyon, bisitahin ang coronavirus.cchealth.org/for-the-community     

 ACCESS SA KALUSUGAN 
Contra Costa CARES 
Isang programa sa pangangalagang pangkalusugan para sa mga hindi 
kwalipikado para sa health insurance. Tingnan ang mga lokasyon sa 
ibaba upang makapagpatala. 
Brighter Beginnings 
Antioch & Richmond 
(510) 213-6681  
Pangangalagang Medikal ng LifeLong 
Richmond at San Pablo 
(510) 215-9092 
La Clinica de La Raza 
Concord, Pittsburg, Oakley 
Medical & Emergency Dental: (925) 363-2000  
Coverage and Resources: (855) 494-4658 
Emergency Medi-Cal 
Nagbibigay ng pangangalagang medikal para  
sa mga taong nangangailangan ng biglaang  
paggamot sa mga pang-emergency na  
sitwasyon. (800) 709-8348  
mybenefitscalwin.org 

Kalusugan ng Pag-iisip 
211 Contra Costa Crisis Center 

Nagbibigay ng 24/7 na pagpapayo at emosyonal na suporta 
Impormasyon tungkol sa mga lokal na serbisyong  

pangkalusugan at panlipunan 
May Magagamit na Mga Serbisyo ng Interpretasyon ng Wika 

Tumawag sa 211 o I-text ang HOPE sa 20121 
Linya ng Access para sa Kalusugan ng Pag-uugali 

24/7 na linya kung nakakaranas ka ng isang 
krisis sa pag-iisip o damdamin. 

(888) 678-7277 
Familias Unidas 

Sentro ng pagpapayo at impormasyon. 
(510) 412-5930 

Contra Costa NAMI 
Suporta sa mga pamilyang apektado ng sakit 

sa pag-iisip. 
(925) 942-0767  

MGA MAPAGKUKUNAN NG CONTRA COSTA TUNGKOL SA  
COVID-19 PARA SA MGA IMIGRANTENG WALANG DOKUMENTO 

 

Ang lahat ay dapat humingi ng pangangalagang medikal na kailangan nila, anuman ang estado 
ng kanilang imigrasyon. 

Ang County ng Contra Costa ay isang komunidad na tumatanggap sa LAHAT ng residente, kabilang ang mga imigranteng walang dokumento. 

ALAMIN ANG IYONG MGA KARAPATAN 

Senso 2020 
Website upang makumpleto ang Senso. 
(844) 467-2020 
www.cococensus.org  
Tumayo nang Sama-sama Contra Costa 
Tulong sa pagtatanggol at legal na mga karapatan. 
(925) 900-5151 
Tulong na Legal Sa Trabaho 
Nagbibigay ng isang klinika ng mga karapatan ng 
manggagawa. 
(866) 864-8208 
Public Charge 
Karagdagang impormasyon sa tungkulin ng  
publiko. 
www.keepyourbenefitsca.org 
 HINDI maaapektuhan ng pagtanggap ng  

pagsusuri, paggagamot, o pangangalagang 
panlaban sa sakit (kabilang ang mga bakuna) 
na nauugnay sa COVID-19 ang iyong  
kakayahang makakuha ng green card, dahil hindi nabibilang ang 
mga serbisyong ito sa isang pagsusuri na “tungkulin ng publiko”. 

 HINDI maaapektuhan ng paggamit ng mga programang nasa ibaba 
ang iyong kakayahang makakuha ng green card: Emergency  
Medi-Cal, Medi-Cal para sa mga batang wala pang 21 taon,  
Medi-cal para sa mga walang dokumento o DACAmented na 
kabataang 19-26 na taong gulang, Medi-Cal para sa mga buntis, 
WIC, Contra Costa CARES, at marami pang iba. 

Pagkapribado ng Kalusugan 
 Ang iyong impormasyon ay pinoprotektahan ng HIPAA. Hihilingin sa 

iyong magbigay ng ilang personal na impormasyon (ibig sabihin ay 
Social Security Number) upang makapagpaiskedyul ka ng  
appointment at ma-access mo ang mga resulta ng iyong pagsusuri. 
Hindi kinakailangan ang SSN upang makakuha ng appointment o 
masuri.  

SAFETY NET/MGA MAPAGKUKUNAN 

Food Bank ng Contra Costa 
Tulong sa pagkain at pagpapatala sa Cal Fresh. 

(925) 676-7543  
Monument Crisis Center 

Tulong sa pagkain at mga mapagkukunan ng 
komunidad. 

(925) 825-7751  
Justice Center para sa Pamilya 

One-stop na center para sa lahat ng Biktima ng 
Interpersonal na Karahasan. 

(925) 521-6366 
WIC 

Programa ng Nutrisyon para sa mga Kababaihan, 
Mga Sanggol, at Mga Bata.  

(800) 414-4942 
Panahon ng Pagbabahagi 

Pabahay, pagpapaupa at mahalagang tulong sa 
mga pangangailangan ng pamilya.  

(925) 521-5065 
St. Vincent de Paul 

Magbigay ng pagkain, damit, tulong sa upa, at marami pa. 
(925) 439-5060 

Catholic Charities of the East Bay 
Pagpapaupa, deposito, tulong na kagamitan at mga legal na serbisyo 

sa pandarayuhan. 
 (510) 768-3100 

Monument Impact 
Mga kasanayan ng manggagawa, kalusugan ng pag-iisip at katawan, 

at adbokasiya. 
(925) 682-8248 

Richmond Rapid Response Fund 
Pinansyal na tulong at suporta para sa mga residente ng Lungsod ng 

Richmond 
(510) 233-1464 

PAGSUSURI PARA SA COVID-19 

Kung sa palagay mo ay nakararanas ka 
ng isang emergency na may banta sa 

buhay, tumawag kaagad sa 911. 
 

Maaaring maikalat ng mga tao ang 
COVID-19 nang hindi nalalamang may 

sakit sila. Protektahan ang iyong  
pamilya, mga kaibigan, at komunidad sa 

pamamagitan ng pagpapaiskedyul ng 
libreng pagsusuri. Maaari kang 

magpasuri, nakakaranas ka man ng mga 
sintomas (lagnat, ubo, hirap sa paghinga, 

panghihina, pamamaga ng lalamunan, 
bagong pagkawala ng panlasa/ 

pang-amoy) o hindi. Ligtas, mabilis, at 
madali ang pagsusuri. Ipapaalam ang 

mga resulta sa pamamagitan ng tawag sa 
telepono, text o sulat. 

 
Magpa-appointment sa pamamagitan ng 

pagtawag sa: 
 

GET TESTED 
(844) 421-0804  

May magagamit na mga libreng serbisyo ng 
interpretasyon ng wika sa lahat ng lokasyon. 

coronavirus.cchealth.org/get-tested 
 

Mahalaga ang pagkapribado mo.  
Ligtas, pribado at protektado ang iyong 

impormasyon.  

Nirebisa noong 8-17-20 

coronavirus.cchealth.org/for-the-community
mybenefitscalwin.org
http://www.cococensus.org
https://www.keepyourbenefitsca.org/
coronavirus.cchealth.org/get-tested

