Sức khỏe của quý vị trong thời kỳ
COVID-19
Chúng tôi hiện diện vì quý vị
Neighborcare giúp quý vị duy trì sức khỏe và đố i phố
các vấn đề sức khỏe tức thời, để các bệnh viện và
phòng cấp cứu có thể tập trung vào các trường hợp
khẩn cấp và điều trị cho các bệnh nhân bị bệnh nặng.
Đa số các cuộc hẹn sẽ qua điện thoại
Cá c nha n viê n cung cấp dịc h vụ y tế đà y kinh nghiệm của
chúng tôi có thể tườ ng tạ n đề cạ p hầu hết các nhu cầu y tế
qua điện thoại. Nhóm chăm sóc của quý vị sẽ xác định xêm
quý vị cố cần được gặp trực tiếp hay khô ng tuỳ thuộ c tì̀n h
trạ ng của quý vị. Thô ng dịch viê n cố thể đượ c sẵn sà ng sá p
đạ t chô khá m qua điện thoại và trực tiếp.
XIN VUI LÒNG GỌI TRƯỚC KHI ĐẾN MỘT PHÒNG KHÁM.

MỌI NGƯỜI được chào đón
Chúng tôi chấp nhận hầu hết các bảo hiểm, bao gồm Apple
Health (Medicaid), Medicare và các chương trình tư nhân. Chúng
tôi cung cấp sự hỗ trợ đăng ký bảo hiểm qua điện thoại và
chương trì̀nh giảm giá.
KHÔNG YÊU CẦU CÓ BẢO HIỂM, VÀ KHÔNG AI BỊ KHƯỚC TỪ
DỊCH VỤ DO KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG THANH TOÁN.
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CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP
VỚI















Thử nghiệm COVID-19
Thêm thuốc
Chăm sóc nha khôa
khẩn cấp
Vết cắt, vết thương,
bỏng hoặc phát ban
Điều kiện y tế mãn tính
Dị ứng
Nhức đầu
Bong gân hoặc căng cơ
Cả m hay cúm
Viêm xoang
Cham số c sả n phụ
Chăm sóc trẻ sơ sinh
căng thẳng, lo lắng
Và nhiề u hơn nữa
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Vui lòng gọi 206-548-5710 để đặt hẹn.

