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Washington Healthplanfinder Thông Báo Thời Hạn Đăng Ký Đặc Biệt
để Ứng Phó với Tình Hình Bùng Phát Đại Dịch Corona
OLYMPIA, Wash. – Để ứng phó với khả năng gia tăng số ca nhiễm vi rút Corona (COVID-19), hôm nay
Washington Health Benefit Exchange (Exchange) đã thông báo một thời hạn đăng ký đặc biệt có giới hạn dành
cho các cá nhân hội đủ điều kiện mà hiện không có bảo hiểm. Thời hạn đăng ký đặc biệt (SEP) này, kéo dài đến
ngày 08 Tháng Tư, 2020, sẽ cho phép các cá nhân không có bảo hiểm 30 ngày để đăng ký bảo hiểm y tế thông
qua Washington Healthplanfinder.
Cho đến ngày 08 Tháng Tư, các cá nhân yêu cầu đăng ký đặc biệt phải liên hệ với Trung Tâm Hỗ Trợ Khách
Hàng từ 7:30 a.m. đến 5:30 p.m. Thứ Hai-Thứ Sáu theo số 1-855-923-4633; TTY: 855-627-9604, hoặc một nhân
viên hướng dẫn hoặc nhân viên môi giới được chứng nhận của địa phương, yêu cầu SEP, và chọn một chương
trình trước ngày 08 Tháng Tư cho ngày bắt đầu bảo hiểm sẽ khởi sự vào ngày 01 Tháng Tư, 2020. Dịch vụ trợ
giúp ngôn ngữ và phương tiện ăn ở cho người khuyết tật được cung cấp miễn phí.
“Điều hiển nhiên là nhiều người trong tiểu bang của chúng ta đã và đang bị nhiễm chủng vi rút này và bảo hiểm y
tế sẽ có tính cách quyết định đối với những người xin điều trị,” Giám Đốc Điều Hành Exchange - Pam MacEwan đã phát biểu. “Các cá nhân cần phải thật bình tĩnh chú ý đến tất cả các nhu cầu sức khỏe, đặc biệt nếu họ đang
có nguy cơ cao. Căn cứ vào các trường hợp đặc biệt hiện nay, chúng tôi sẽ cho phép những người không có bảo
hiểm đăng ký và được quyền tiếp cận các dịch vụ sinh tồn mà họ có thể cần.”
Các khách hàng trải qua một sự kiện đủ tiêu chuẩn khác (như kết hôn, sinh con hoặc chuyển đổi) cũng hội đủ
điều kiện để mua bảo hiểm và/hoặc những người đó hội đủ điều kiện hưởng Medicaid thông qua Washington
Apple Health hiện có suốt năm trên Washington Healthplanfinder.
Nhắc Nhở: Thời hạn đăng ký được cung cấp suốt năm cho các cá nhân và gia đình thông qua Washington Apple
Health (Medicaid). Các khách hàng đã đăng ký Apple Health sẽ nhận một thông báo trong 60 ngày trước tháng
mà họ đã đăng ký hoặc đổi mới bảo hiểm của họ vào năm trước.
Về Washington Healthplanfinder
Washington Healthplanfinder là một thị trường trực tuyến dành cho các cá nhân và gia đình ở Washington so
sánh và đăng ký bảo hiểm y tế và được quyền tiếp cận các tín thuế, khoản đóng góp chi phí được giảm bớt và
các chương trình công cộng như Medicaid. Các chương trình sức khỏe và nha khoa đủ điều kiện sắp tới sẽ mở
thời hạn đăng ký mở đối với Washington Healthplanfinder bắt đầu vào ngày 01 Tháng Mười Một, 2020.
Về Washington Apple Health
Ở Washington, Medicaid còn được gọi là Washington Apple Health. Bảo hiểm miễn phí hoặc giá rẻ hiện có suốt
năm cho những người hội đủ điều kiện. Kể từ khi Đạo Luật Chăm Sóc Khả Dụng ban hành vào Tháng Mười
2013, nhiều người được quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc phòng bệnh, như tầm soát ung thư, điều trị bệnh tiểu
đường và cao huyết áp, và nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác mà họ cần để duy trì tình trạng khỏe mạnh.
Các thân chủ Apple Health đăng ký và đổi mới trực tuyến bằng cách sử dụng Washington Healthplanfinder.
Apple Health được quản lý bởi Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Tiểu Bang Washington: www.hca.wa.gov.
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