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សុខភាពផ្ល វូ ចិត្ត
វុុរ ស Coronavirus (COVID-19) សុខភាពផ្ល វូ ចិត្ត

*ទំព័រន េះ ឹងត្រូវន្វ ើបច្ចុបប ន ភាពនៅនពលមា ព័រ៌មា បន្ ែ ម
ត្រូវបា ន្វ ើបច្ចុបប ន ភាពនៅន្ងែ 23 មីនា 2020
ព័រ៌មា ន េះគឺសត្មាប់ពលរដ្ឋ មា ពិការភាពសុខភាពផ្ល វូ ច្ិរត ន្ដ្លរងផ្លបេះពាល់
នោយសារវរុី ស COVID-19។
ឺ ល វូ ចិត្ត
កាុទទួ លបានឱសថសម្រាប់ជំងផ្
ន្ផ្ ការសុខភាពមួ យច្ំ ួ ន្ដ្លអ ុញ្ញារឲ្យអន កបញ្ញាទិញឱសងតាមអុីន្មលបា
។ សូ មទាក់ទងនៅកា ់គនត្មាងន្ងទា ំសុខភាពរបស់អនក នដ្ើមបីទទួ លបា ព័រ៌ មា
អំពីការបញ្ញាទិញឱសងតាមអុី ន្មល។ អន កអាច្រកនមើល អន កត្គប់ ត្គង កនត្មាង
ន្ងទា ំសុខភាពរបស់អនកនៅទីន េះបា ៖
https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MMCDHealthPlanDir.aspx
ត្បសិ នបើអនកទទួ លបា “ថ្ងៃ សត្មាប់នសវា” Medi-Cal ននាេះ សូ មរកនមើល
ឱសងសាែ នៅកនុងមូ លោឋ ។ រកនមើលន្ត្កងមា ឱសងសាែ ណាមួ យត្ពមទទួ ល
យក Medi-Cal ិងបញ្ជ ូ នៅឲ្យដ្ល់ផ្ទេះតាមបុសតិ៍។
អន កក៏អាច្រកនមើលនសវាបញ្ជ ូ ឱសងនៅឲ្យដ្ល់ផ្ទេះតាមអ ឡាញបា ផ្ងន្ដ្រ។
អន កត្បន្ែលជាចំបាច្់ត្រូវមកយកថ្ននំ ោយផ្ទទល់។ ត្បសិ នបើដ្ូនច្ន េះន្ម សូ មន្សវ ង
រកឱសងសាែ ណា ន្ដ្លមា ជនត្មើសមកយកនោយនបើកយា ត យ ត ច្ូ ល ឬន្អប
ច្ូ លយកបា ។ អន កត្បន្ែលជាចំបាច្់ត្រូវសុឲ្
ំ យសមាជិកត្គួ សារ មិរតភកត ិ ឬ អន កជិរ
ខាងជួ យ។ រកនមើល ិងអ ុវរត នៅតាមការន្ែនាំអំពីសុខភាពសាធារែៈ។
កាុទទួ លឱសថសម្រាប់ពាលជំងឺផ្ល វូ ចិត្តមុនកាលកំណត្់
Medi-Cal អ ុញ្ញារឲ្យឱសងសាែ ផ្តល់ការផ្គ រ់ផ្គង់រែូ រដ្ល់នៅ 100 ថ្ងែ សត្មាប់
ឱសងភាគនត្ច្ើ ។

https://www.dhcs.ca.gov/Documents/COVID-19/Managed-Care-COVID19-Memo-031620.pdf
ញ
ឱសងមួ យច្ំ ួ អាច្ឲ្យនបើកន ើង វញមុ
កាលបរ ញនច្េ ទឱសងត្រូវអស់បា ។
ញ
ឱសងអាច្ត្រូវបា នបើកន ើង វញបា
ដ្រាបនពលនវលា
ញ
ច្ននាៃេះកាលបរ ញនច្េ ទនបើកន ើង វញរវាងនវជា
បញ្ញាច្ុងនត្កាយ ិងនវជា បញ្ញាងម ីក ៃ ងផ្ុរ
បា 75 ភាគរយននាេះ។
https://www.dhcs.ca.gov/Documents/COVID-19/Managed-Care-COVID19-Memo-031620.pdf
ញ
ពលរដ្ឋ ន្ដ្លមា ន្រ Medicare ក៏អាច្នបើកឱសងន ើង វញមុ
កាលកំែរ់បា
ន្ដ្រ។ អន កក៏អាច្នសន ើសឲ្
ុំ យឱសងសាែ ផ្ត ល់ដ្ល់កត្មិរអរិបរមាន្ដ្លមា នៅតាម
គនត្មាងរបស់អនកបា ន្ដ្រ។
https://www.cms.gov/files/document/hpms-memo-covid-informationplans.pdf
ឱសងសាែ ត្រូវផ្គ រ់ផ្គង់ឱសងកនុងត្ាអាស ន ។ ឱសងសាែ អាច្ផ្ត ល់ឱសងសនគ្គេះ
បនាទ ់សត្មាប់អនកជំងឺរងផ្លបេះពាល់នោយវរុី ស COVID-19។ សត្មាប់ព័រ៌មា
បន្ ែ ម៖ http://files.medical.ca.gov/pubsdoco/newsroom/newsroom_30366.asp
កាុទទួ លបានកាុថថទំសុខភាពនិងសុខភាពផ្ល វូ ចិត្តតាមទូ ុសពទ
អន កត្បន្ែលជាអាច្ត្រូវ ិយាយនៅកា ់នវជា បែឌិរ ឬ ត្គូនពទយពាលនរាគត្បសាទ
ី
តាមទូ រសពទ ឬ តាមស ន ិសិទធ វនដ្អូ
អ ឡាញបា ។ ករែីន េះអ ុញ្ញារឲ្យអន កទទួ ល
បា ការន្ងទា ំកនុងករែីអនកត្ពួយបារមភ អំពកា
ី រណារ់ជួបនោយផ្ទទល់នោយសារន្រ
ី
វរុស COVID-19 ននាេះ។ ការណារ់ជួបតាមទូ រសពទ ឬ តាមអ ឡាញ គួ រន្រសែ ិរ
នត្កាមការធានារបស់ ធានារា៉ាបរង ដ្ូ ច្ាននៅ ឹងការណារ់ ជួប នោយផ្ទទល់អញ្ច ឹង
ន្ដ្រ។
https://www.dhcs.ca.gov/provgovpart/Pages/TelehealthFAQ.aspx
សួ រអន កផ្ដ ល់នសវាន្ងទា ំត្បសិ នបើការណារ់ជួបសុខភាព ឬ
ផ្ល វូ ច្ិរតតាមទូ រសពទ អាច្ទាក់ទងបា ។
កាុដាក់ពាកយបណតឹងនិងបណតឹងឧទធ ុណ៍
ត្បសិ នបើអនកជាពលរដ្ឋ នៅតាមម ទ ីនពទយន្ផ្ន កផ្ល វូ ច្ិរតរបស់រដ្ឋ ននាេះ អន កមា សិទធិ
ោក់បែតឹង ឹងម ទ ីនពទយរដ្ឋ បា ។ អន កអាច្នសន ើសុំជំ ួ យកនុងការការពារខល ួ អន ក
ពី វរុី ស COVID-19 បា ដ្ូ ច្ជានសន ើសុំរបស់របរសត្មាប់សមាារផ្ទទល់ខល ួ គមាៃរសងគ ម
ី
ពីអនកជំងឺនផ្េងនទៀរ ិងការសួ រសុខទុកខតាម វនដ្អូ
ឬ តាមទូ រសពទ ។ ត្បសិ នបើអនក
មា អារមម ែ៍ថ្ម ទ ីរនពទយមិ ជួ យការពារដ្ល់អនកនទននាេះ អន កអាច្នសន ើសុំនច្ញ
ញ
ពីនពទយត្រ ប់នៅសែគម ៍ វញបា
។

អន ករសូ មរិសិទធិអនកជំងឺអាច្ជួ យអន កបា ។ នដ្ើមបីទទួ លបា ជំ ួ យពីអនក
រសូ មរិសិទធិអនកជំងឺបា សូ មនៅទូ រសពទ នៅកា ់កា រ ញយាល័យសិទធិអនក
ជំងឺរដ្ឋ កាលីែវញ (COPR) តាមនលខ 1-916-504-5810។
ត្បសិ នបើអនកមិ នពញច្ិរត ឹងអន កផ្ត ល់នសវានខា ្ីនទ អន កអាច្ោក់ពាកយ
បែតឹងសារទុកមួ យបា ។ អន កអាច្បំនពញទត្មង់បែតឹងសារទុកនៅតាម
ការ ញយាល័យអន កផ្ត លន់ សវារបស់អនក ឬ នៅតាមម ទ ីរនពទយបា ។ អន កក៏អាច្
ទូ រសពទ នៅបា ផ្ងន្ដ្រ។ អន កផ្ត ល់នសវាត្រូវន្ៃ ើយរបនៅ ឹងបែតឹងសារទុករបស់
អន កកនុងរយៈនពល 60 ថ្ងែ ។
ត្បសិ នបើអនកមិ យល់ត្សបជាមួ យ ឹងការសនត្មច្ច្ិរតរបស់នខា ្ីអព
ំ ី
អរែ ត្បនយាជ រ៍ បស់អនកនទននាេះ អន កអាច្ោក់បែតឹង “ឧទធរែ៍” បា ។ ឧទាែរែ៍៖
អន កអាច្ោក់បែតឹងឧទធ រែ៍ ត្បសិ នបើនខា ្ីរបស់អនកលុបនចលនសវាកមម របស់
អន ក ឬ បដ្ិនស្បង់ថ្ងៃ នសវារបស់អនក។ អន ក ឹងទទួ លបា “ការជូ ដ្ំែឹងត្រូវ
ន្ៃ ើយរប” មួ យ ជាមួ យ ឹងការសនត្មច្ច្ិរតរបស់នខា ្ី។ អន កត្រូវន្រោក់បែតឹង
ឧទធ រ ែ៍ របស់ អនកកនុងរយៈនពល 60 ថ្ងែ ។ អន កក៏ ត្បន្ែលជាអាច្នសន ើ សំុពន ៃ ឿ
បែតឹងឧទធរែ៍បា ផ្ងន្ដ្រ។
អន ករសូ មរិសិទធិអនកជំងឺនខា ្ី អាច្ជួ យអន កកនុងដ្ំនែើរការបែតឹងន េះបា ។
មា បណា
ត ញព័រ៌មា ទំនាក់ទំ ងរបស់អនករសូ មរិទាង
ំ អស់ត្បចំនខា ្ី ម
ី ួ យៗ
តាមដ្ំែភាាប់ន េះ៖
https://www.disabilityrightsca.org/system/files?file=fileattachments/2019PRADirectoryAccessible.pdf
សត្មាប់ព័រ៌មា បន្ ែ មអំពីបែតឹងសារទុកនៅនខា ្ី ិងបែតឹងឧទធរែ៍អាច្
រកបា តាមដ្ំែភាាប់ន េះ៖
https://www.disabilityrightsca.org/publications/county-mental-healthplan-mhp-grievances-appeals-and-fair-hearings
ធនធានសតីពីសុខភាពផ្ល វូ ចិត្ត
ឺ ររារវរុី ស COVID-19 អាច្បណា
ការផ្្ុេះន ើងថ្ ជំងរា
ត លឲ្យមា ភាពតា រឹង
ិងការងប់អារមម ែ៍។ ពលរដ្ឋ ន្ដ្លមា លកខ ខែឌជំងឺសុខភាពផ្ល វូ ច្ិរតត្សាប់ គួ រប ត
ជាមួ យ ឹងការពាបាល។ សូ មនៅទូ រសពទ នៅនវជា បែឌិររបស់អនក កនុងករែីន្ដ្លអន ក
ដ្ឹងពីនរាគសញ្ញាងម ី ឬ កា ់ន្រអាត្កក់ន ើងននាេះ។ ្ ធា បន្ ែ មរ ួមមា ៖
ន្ខេទូ រសពទ មិរតជួយមិរត (Peer-Run Warm Line)៖ 1-855-845-7415. ន េះគឺជា
្ ធា មិ ន្ម មិ ន្ម សនគ្គេះបនាទ ់សត្មាប់អនកទា ំងឡាយណាន្ដ្លរស់នៅ
កនុងរដ្ឋ កាលីែវញ ន្សវ ងរការាំពារន្ផ្ន កការនលើកទឹកច្ិរត។
ន្ខេទូ រសពទ ការពារការន្វ ើអរត ឃារថ្នក់ជារិ (National Suicide Prevention
Lifeline)៖ 1-800-273-8255។

ផ្ត ល់នសវា 24/7 ាំត្ទនោយមិ គិរថ្ងៃ ិងរកាការសមាែរ់សត្មាប់អនកសែ ិរកនុង
ភាពទុកខត្ពួយ។
មជឈមែឌលត្បយុទធត្បឆំងជំងឺ្ៃង (CDC)៖ ព័រ៌មា អំពីការត្គង់ត្គងការងប់
អារមម ែ៍ ិងតា រឹងផ្ល វូ ច្ិរត
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managingstress-anxiety.html
SAMHSA៖ គ ៃ ឹេះសត្មាប់គមាៃរសងគ ម ការោក់ឲ្យសែ ិរនៅោច្់ពីនគ
នៅោច្់ពីនគ
https://store.samhsa.gov/system/files/sma14-4894.pdf

ិង ការសែ ិរ

ម្រត្ូវទូ ុសពទ ទៅកាន់នុណាម្របសិនទបើអ្នកានសំណួុ
ត្បសិ នបើអនកមា សំែួរអំសិទធិត្សបច្ាប់របស់អនក សូ មនៅទូ រសពទ នៅកា ់
ន្ខេនៅច្ូ លរបស់ DRC នលខ (800) 776-5746។
ឺ ល វូ ច្ិរតរបស់រដ្ឋ អន កអាច្នសន ើសុំ
ត្បសិ នបើអនកជាអន កសានក់នៅកនុងម ទ ីរនពទយជំងផ្
ជំ ួ យពីកា រ ញយាល័យសិទធិអនកជំងរឺ ដ្ឋ កាលីែវ័រញ (COPR) បា តាមនលខ
1-916-504-5810។
សត្មាប់សំែួរអំពីរ Medi-Cal សូ មទាក់ទងសមាជិក Medi-Cal
តាមទូ រសពទ របស់អនកជួ យនលខ (800) 541-5555។

ិងន្ខេផ្ត លជ
់ ំ ួយ

សំែួរន្ដ្ល ិយមសួ រពីអរែ ត្បនយាជ ៍ ន្ផ្ន កឱសងសាែ Medi-Cal ត្រូវបា ន្ៃ ើយ
នៅទីន េះ៖
https://www.dhcs.ca.gov/provgovpart/pharmacy/Pages/PharmFAQ.aspx

