የጤና ዋስትና(የመታከሚያ ካርድ) የሌላቸው ታማሚዎች በኮቪድ-19 ወቅት ሊያገኙ የሚችሉት ሕክምናና
ማኅበራዊ አገልግሎቶች
Updated March 29, 2020
Online resource will be updated: https://bit.ly/2vXZ6hv

ስለዚህ መረጃ:
የኦንታሪዮ የጤና ሚኒስቴር መሥሪያ ቤት በኮቪድ-19 ወቅት የኦንታሪዮ የጤና ዋስትና ፕላን (0HIP) ለሌላቸው ታማሚዎች
የጤና ክብካቤ ሽፋን ላይ መሻሻል አድርጓል። ይህ ማብራሪያ ለቀጣይ ወራቶች የጤና ዋስትና ለሌላቸው ታማሚዎች መመሪያ
ነው። ይህም ማለት ታካሚዎችን ለሚያገለግሉ፣ በሆስፒታል ለሚሠሩ ና ለጤና ተቋማት የሥራ ባልደረቦች ነው።
በኮቪድ-19 ወቅት በሆስፒታል ለመገልገል የተደረጉ አስፈላጊ ማሻሻያዎች
ማርች 20 2020፣ የኦንታሪዮ ጤና ሚኒስቴር መሥሪያ ቤት ሁሉም ሆስፒታሎች
“ ሁሉንም አስፈላጊ የሕክምና አገልግሎቶች ሆስፒታል ለሚቀርቡ ታካሞዎች በጠቅላላ፣ ታካሚዎቹ የሕክምና ካርድ ሊያቀርቡ
ቢችሉም ባይችሉም፤ ካርዳቸው የአገልግሎት ጊዜውን ቢጨርስም ባይጨርስም፣ የሌላ ክፍለ ሀገር የመታከሚያ ካርድ
ቢያቀርቡም እንኳን ያለምንም ክልከላ እንድታስተናግዷችው ይሁን።” ሲል ትዕዛዝ አስተላልፏል።
-

ከኮቪድ-19 ጋር በተያያዘ ሕመም ብቻ ማለት ሳይሆን ማንኛውንም ሕክምና ማለት መሆኑን ይጨምራል። ይህም
ማለት የመታከሚያ ካርድ የሌላቸው ታካሚዎች ምንም ክፍያ ሳይጠየቁ የሕክምና አገልግሎት ሊያገኙ ይገባል።

-

ይህ መመሪያ የመታከሚያ ካርድ የሌላቸው፣ የመታከሚያ ካርድ ካላቸው እኩል የመታከም ቅድሚያ እንዲሰጣቸው
የሚያዝ ቀጥተኛ ትዕዛዝ ነው።

-

ትዕዛዙ ሐኪሞችና ለሆስፒታል ሰራተኞች ግልፅ የሚያደርገው ነገር ቢኖር

-

የጤና ሚኒስትሩ ከሆስፒታሎቹ የሚፈልገው የመታከሚያ ካርድ የሌለውን ሰው ሲቀበሉ የሚከተሉትን መረጃዎች
እንዲመዘግቡ ብቻ ነው። ማለትም ታካሚዎች ያለ መታወቂያ ካርድ አገልግሎት ያገኛሉ።

-

እባክዎትን ይህንን መረጃ በሆስፒታልዎ ውስጥ ለሠራተኞቹ ሁሉ፣ በስፋት ያሰራጩት።

የጤና ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ ተጨማሪ ለውጦች
የኦንታሪዮ ሐኪሞች በጠቅላላ ከሆስፒታሉ ውጭ የሚሠሩትንም ጨምሮ፣ የመታከሚያ ካርድ የሌለው ሁሉ በክፍለ ሀገሩ
ወጪ የሚታከም መሆኑን ይወቁልን።
ይህ አሠራር ሐኪሞቹ ከዚህ ቀደም በስፋት ይሠሩበት ከነበረው የተለየ ነው። ለዝርዝሩ ከዚህ ቀደም ይሠራበት የነበረውን
የኦንታሪዮ የጤና መድን ፕላን ቅፅ ቁጥር #4749 ተመልከት
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/ohip/bulletins/4000/bul4749.aspx

-

በኮቪድ-19 ምክንያት ለመታከሚያ ካርድ መጠበቅ የነበረባቸውን ሦሥት ወራት መጠበቅ አይኖርባቸውም።
ለዚህም የኦንታሪኦ አገልግሎት ክፍል ካርድ ለማግኘት ለሚያሟሉ መረጃን ለማየት የሚከተለውን ተመልከት።

-

(https://www.ontario.ca/page/apply-ohip-and-get-health-card). ታካሚዎች ለመታከም
መክፈል የለባቸውም ይላል።

-

ታካሚዎች በዚህ ወቅት ካርዳቸውን ማሳደስም አይጠበቅባቸውም።

የሥራ ጫና እንዳይበዛና ካርድ የሌላቸውን ማገልገል ይቻል ዘንድ ሆስፒታሎችና የሕክምና መስጫ ጣቢያዎች የሚከተሉትን
እንዲያደርጉ እናሳስባለን።
-

የአስከፋይ ምልክቶችን እና ቅፆችን እንዲሁም ታካሚዎችን የሚያደናግሩ ምልክቶችን ያንሱ

-

አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ አስተርጓሚዎችን ይጠቀሙ ፣ ሁሉም የቶሮንቶ ሆስፒታሎች ይህንን አገልግሎት ያቀርባሉ።

-

ሕክምና ለመስጠት አስፈላጊ አይደለምና ለታካሚዎች የኢሚግሬሽን ሁኔታቸውን አይጠየቁ። ስለ ታካሚው
የኢሚግሬሽን ሁኔታ በአጋጣሚ ካወቁ የግል ሚስጥራቸው ነውና ሊጠብቁላቸው ይገባል። ከሥራ ቦታ ውጪ
ለማንም ሊያካፍሉ አይገባምም።

-

ከማርች 20 2020 ጀምሮ የድንገተኛ አገልግሎት ክፍል የመታከሚያ ካርድ ላለውም ሆነ ለሌለው እኩል አገልግሎት
መስጠት ይጠበቅባቸዋል።

የመታከሚያ ካርድ የሌላቸው የሚያገኟቸው ተጨማሪ የሕክምና አገልግሎቶች
-

በቶሮንቶ የሚገኙ ማናቸውም ዎክ ኢን ክሊኒክስ. የመታከሚያ ካርድ የሌላቸውን ታካሚዎች ያክማሉ። የዎክ ኢን
ክሊኒክስ ዝርዝር ከፈለጉ ይህንን ይጫኑ። www.wellesleyinstitute.com/uninsured

-

የኮቪድ-19 መመርመሪያ ማዕከሎች ሁሉ የመታከሚያ ካርድ የሌላቸውን አገልግሎት መስጠት ይኖርባቸዋል።
በቶሮንቶ የኮቪድ-19 ምመመርመሪያ ጣቢያዎችን ማወቅ ከፈለጉ የሚከተለውን ይጫኑ።
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-health-advice/covid-19-assessmentcentres/

-

የጤና የስልክ መስመር ለሁሉም ክፍት ነውና የመታከሚያ ካርድ ባይኖርኦትም በሚከተሉት ስልክ ቁጥሮች
ደውልለው አገልግሎት መጠየቅ ይችላሉ። t 1-866-797-0000. (ድንገተኛ አደጋ ከሆነ ሁለም 911 ይደውሉ)

-

የቶሮንቶ ሕዝባዊ የጤና አገልግሎቶች ለሁሉም አገልግሎት ይሰጣሉ። 416-338-7600.

