Co należy wiedzieć
w czasie pandemii
COVID-19
Testy na COVID-19
Wykonanie testu na obecność COVID-19 oraz podjęcie kolejnych kroków, jeśli
wynik testu będzie pozytywny, może uratować komuś życie. Może chronić zdrowie
Twoje oraz Twojej rodziny, przyjaciół, sąsiadów oraz wielu innych.
Pamiętaj, aby szukać informacji w swoim ośrodku religijnym, ośrodku zdrowia,
szpitalach lub innych organizacjach w Twojej społeczności na temat wydarzeń
związanych z testowaniem, aby rutynowo wykonywać testy bez ponoszenia kosztów, niezależnie od statusu imigranta lub nieposiadania ubezpieczenia.
Wskazówki ekspertów opieki zdrowotnej sugerują regularne badania, nawet osób
bez objawów, jeśli mieszkasz w niektórych z naszych najbardziej zaludnionych
miast i miasteczek, zwłaszcza jeśli żyjesz blisko innych osób.
Odwiedź stronę ct.gov/prioritytesting, aby znaleźć miejsca z darmowymi testami w
twojej okolicy.

Śledzenie kontaktów COVID-19
Jeśli wynik testu będzie pozytywny, możesz spodziewać się kontaktu ze strony
lokalizatora kontaktów i szczegółowej rozmowy na temat tego, z kim byłeś/aś w
kontakcie w ostatnim czasie.
Rozmowy z lokalizatorami kontaktu mogą ratować życie i powstrzymać rozprzestrzenianie się COVID-19.
Połączenia od lokalizatora kontaktów pojawią się na Twoim telefonie jako CTCOVIDTRACE lub będą pochodzić z lokalnego wydziału zdrowia. Powinieneś/powinnaś
wiedzieć, że twoje osobiste informacje zdrowotne będą całkowicie chronione w
czasie tego procesu.
Osoby odpowiedzialne za kontakt nie będą prosić Cię o dzwonienie pod numer
„1-900” lub „900”, nie będą kontaktować się z Tobą za pośrednictwem mediów
społecznościowych i nie będą prosić Cię o informacje finansowe ani numer ubezpieczenia społecznego.

Odwiedź stronę ct.gov/coronavirus, aby dowiedzieć
się więcej. COVID-19 w Connecticut

Dostęp do ubezpieczenia
zdrowotnego
Access Health CT (AHCT) ma za zadanie zwiększyś liczbę ubezpieczonych
mieszkańców naszego stanu. Teraz bardziej niż kiedykolwiek ważna jest ochrona
Twojego zdrowia oraz finansów.
Nasz zespół może pomóc w zakupach, porównaniu i wyborze wysokiej jakości
planów opieki zdrowotnej od znanych firm ubezpieczeniowych. Ponadto to jedyne
miejsce, w którym możesz kwalifikować się do bezpłatnego lub taniego ubezpieczenia.
Możesz zarejestrować się już teraz, jeśli kwalifikujesz się do programu HUSKY Health (Medicaid/Children’s Health Insurance Program) LUB jeśli doświadczysz kwalifikującego zdarzenia życiowego, które otwiera możliwość zapisu specjalnego. Zdarzenia te obejmują utratę ubezpieczenia z powodu utraty/zmiany pracy oraz utratę
ubezpieczenia pochodzącego od małżonka lub rodzica. W tych trudnych czasach
pomóż Access Health CT w rozpowszechnianiu informacji, że jesteśmy tutaj, aby
utrzymać ubezpieczenie mieszkańców Connecticut!

Spis Ludności 2020
Spis ludności to coś więcej niż tylko liczba. Dane spisu są wykorzystywane do określenia, ile pieniędzy Connecticut otrzymuje z federalnych przydziałów funduszy na
wsparcie kluczowych usług, takich jak szkoły, szpitale, projekty transportowe i wiele
innych.
Bez uzyskania pełnej liczby, obiady w Twojej szkole oraz programy edukacji specjalnej mogą zostać ograniczone. Twoja straż pożarna może ugiąć się w obliczu
katastrofy. Możesz zobaczyć pogorszenie podstawowych usług zdrowotnych, na
których polegają najbardziej narażone osoby.
Odpowiedz online na strone 2020Census.gov lub telefonicznie pod numerem 844330-2020 (Angielski) lub 844-468-2020 (Hiszpański).

Jeśli potrzebujesz wsparcia
Jeśli potrzebujesz dostępu do jakichkolwiek zasobów, w tym żywności, mieszkania
lub opieki nad dziećmi, zadzwoń pod numer 2-1-1 lub odwiedź www.211ct.org.

Odwiedź stronę ct.gov/coronavirus, aby dowiedzieć
się więcej o COVID-19 w Connecticut

