Passportले तपाईँलाई कोभिड-19 (COVID-19)
विश्व महामारीको अवधिमा समेटेको छ
कोरोना भाइरस (COVID-19) विश्व महामारी के न्टकीभरि फै लिएको कारण, Passport सदस्यहरूले
लागतबारे चिन्ता लिनुपर्दैन।

हामी तपाईँलाई निम्न कु राहरूको प्रस्ताव गरिरहेका छौँ:
• सबै सेवाहरूका लागि $0 सहभुक्तानी

त्यहाँ कु नै पनि सेवाको लागि यो समयमा कु नै सहभुक्तानी छै न।
ँ े कु नै पनि डिडक्टिबल रकमहरू coinsurance
तपाईल
(कोइन्स्योरे न्स) वा अन्य कु नै पनि लुकेका लागतहरूको बारे मा चिन्ता
लिनुपर्दैन!

• नि:शुल्क टेलिहेल्थ सेवाहरू

Passport नेटवर्कमा भएका अधिकांश प्रदायकहरूले टेलिहेल्थ
ँ े चिकित्सा स्याहार
सेवाहरूको प्रस्ताव गर्छन् जसले गर्दा तपाईल
लिन आफ्नो घर छोड्न पर्दैन। आफ्नो प्रदायकलाई फोन गर्नुहोस् र
उहाँहरूले टेलिहेल्थ सेवाहरूको प्रस्ताव गर्नुहुन्छ कि भनी सोध्नुहोस्।

• निःशुल्क सहायता 24/7 – परिचारिका सुझाव लाइन, व्यवहारात्मक स्वास्थ्य पहुँच,
व्यवहारात्मक स्वास्थ्य सङ्कट लाइन
ँ े आफ्नो मानसिक र व्यवहारात्मक स्वास्थ्यका लागि दिनमा 24 घण्टा, हप्तामा 7 दिन आवश्यक
तपाईल
ँ े यी निम्नमध्ये कु नै पनि नम्बरमा फोन गर्न सक्नु हुन्छ:
मद्दत प्राप्त गर्न सक्नु हुन्छ। तपाईल
सदस्य सेवाहरू
1-800-578-0603 TDD/TTY: 711
सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म, बिहान 7 बजेदखे ि साँझ 7 बजे (EST) को बीचमा उपलब्ध छ
24 घण्टाको परिचारिका सुझाव हटलाइन
1-800-606-9880 TDD/TTY: 1-800-648-6056
24 घण्टाको व्यवहारात्मक स्वास्थ्य सङ्कट हटलाइन
1-844-231-7946 TDD/TTY: 1-866-727-9441
व्यवहारात्मक स्वास्थ्य सेवा पहुँच लाइन
1-855-834-5651 / TDD/TTY: 1-866-727-9441
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• 92-दिनको मेल अर्डर र खुद्रा पुर्जीहरू; के ही औषधि पसलहरूले वितरण गर्छन्

ँ े मेलमार्फ त
यदि तपाई ँ जान चाहनुहुन्न वा आफ्नो स्थानीय औषधि पसलमा जान सक्नु हुन्न भने तपाईल
आफ्ना पुर्जीहरू प्राप्त गर्न सक्नु हुन्छ।
ँ े मेल अर्डर पुर्जीहरूका लागि साइन अप गर्न आफ्नो चिकित्सकलाई फोन गर्न सक्नु हुन्छ।
- तपाईल
ँ े खुद्रा पुर्जीलाई 30-दिनको सट्टामा 92-दिनमा परिवर्तन गर्न आफ्नो औषधि पसललाई फोन
- तपाईल
गर्न सक्नु हुन्छ।
ँ ाई मेल अर्डर वा 92-दिनको आपूर्ति प्राप्त गर्न कु नै पनि समस्या छ भने,
-	यदि तपाईल
1-800-578-0603 मा सदस्य सेवाहरूलाई फोन गर्नुहोस्।

• खाद्य, आर्थिक सहायता, लागूपदार्थ दुर्व्यसनी गडबडी परामर्श, बालबालिकाको
लागि शिक्षा र थप कु राहरूका लागि निःशुल्क संसाधनहरू

ँ ाई मद्दत गर्न संसाधनहरू फे ला पार्न हामी कडा परिश्रम गरिरहेका छौँ। यदि
यो समयावधिमा तपाईल
ँ ाई यी संसाधनहरू प्राप्त गर्नमा मद्दत आवश्यक भएमा, कृ पया:
तपाईल
- सदस्य सेवाहरूलाई 1-800-578-0603 (TDD: 711) मा फोन गर्नुहोस्
- https://passporthealthplan.com/resources-for-coronavirus-closures/ मा जानुहोस्
ँ ो स्थानीय समुदाय संलग्नता प्रतिनिधिलाई फोन गर्नुहोस्। तपाईक
ँ ो क्षेत्रमा प्रतिनिधि फे ला पार्न
- तपाईक
https://passporthealthplan.com/advocates/advocate-representatives/ मा जानुहोस्।

• हाम्रो सामाजिक मिडिया साइटहरू
मा बारम्बार अद्यावधिकहरू
महत्त्वपूर्ण चिकित्सा र कभरे ज
अद्यावधिक, सुझाव, संसाधन, र
थप कु राहरूका लागि हामीसँग सम्पर्क मा
रहनुहोस्। Facebook, Twitter,
Instagram, र LinkedIn मा हामीलाई
पछ्याउनुहोस्!
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