
Ang COVID-19 Task Force ng Pangangalaga para sa mga Taong Hindi Dokumentado ay isang pagtutulungang pampubliko-pampribado na 
nipon ng Contra Costa Health Services. 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 pangangalaga ng kalusugan para sa mga  
hindi karapat-dapat para sa health insurance. Tingnan  
ang mga lokasyon sa ibaba upang makapagpatala. 
Brighter Beginnings  
An och & Richmond 
(510) 213-6681  
Pangangalagang Medikal ng LifeLong 
Richmond at San Pablo 
(510) 215-9092 
La Clinica de La Raza 
Concord, Pi sburg, 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 sitwasyon na pang-
emergency. 
(800) 709-8348  
mybenefitscalwin.org 

Kalusugan ng Pag-iisip 
Linya ng Access sa Kalusugan ng Pag-uugali 

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

(888) 678-7277 
Contra Costa Crisis Center 

Nagbibigay ng 24/7 na pagpapayo at suporta. 
(800) 833-2900 

 I-text ang Hope sa 20120 
Familias Unidas 

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

NAMI 
Suporta sa mga pamilyang apektado ng sakit 

sa pag-iisip. 
(925) 942-0767  

 

MGA MAPAGKUKUNAN TUNGKOL SA COVID-19 NG CONTRA 
COSTA PARA SA MGA HINDI DOKUMENTADONG DAYUHAN 

Isang sumasalubong na komunidad ang Contra Costa County para sa LAHAT ng residente, kabilang na ang mga  
hindi dokumentadong dayuhan. Naniniwala kami sa pagiging naisasama at naibibilang at nakatuon sa pagbibigay 

ng access sa mga mapagkukunan. 

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 ligal na mga 
karapatan. 
(925) 900-5151 
Tulong na Ligal 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 hindi dokumentado o 
DACAmented na kabataang nasa 19-26 taong gulang, 
Medi-Cal para sa mga bun s na kababaihan, WIC, Contra 
Costa CARES, at iba pa. 

SAFETY NET/MGA MAPAGKUKUNAN 
211 

24/7 impormasyon ng lokal na kalusugan at mga 
serbisyong panlipunan.  

www.211cc.org 
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  

Sentro ng Hus ya para sa Pamilya  
Iisang lugar na sentro para sa mga  

Interpersonal na Bik ma ng 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  
Nagbibigay ng pagkain, damit, tulong sa upa, at marami pa. 

(925) 439-5060 
Catholic Chari es of the East Bay 

Pagpapaupa, deposito, tulong na kagamitan at mga ligal na  
serbisyo sa pandarayuhan. (510) 768-3100 

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

katawan, at adbokasiya. 
(925) 682-8248 

PAGSUSURI NG COVID-19 
Kung sa palagay mo ay  

nakararanas ka ng isang  
emergency na nagbabanta sa buhay, 

agad na tumawag sa 911. 
 

Lahat, anuman ang estado ng 
pandarayuhan, ay dapat na 

humingi ng  
pangangalagang medikal na 

kanilang kailangan.  
 

Kung sa palagay mong ikaw ay 
nalantad sa COVID-19 o nagkaroon 
ng alinman sa mga sumusunod na 

sintomas (lagnat, ubo, hirap sa 
paghinga, panghihina, masakit na 
lalamunan, kawalan ng panlasa o 

pang-amoy) dapat kang  
makipag-ugnayan sa: 

 
Call Center ng Coronavirus 

(844) 729-8410  
Bukas Araw-araw 
8:00 am - 5:00 pm  

 
Para sa karagdagang impormasyon 
tungkol sa COVID-19 maaari mong 

bisitahin ang: 
www.coronavirus.cchealth.org  

Nirebisa 4-30-20 


