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Dịch Vụ COVID-19 Dành Cho Bệnh Nhân Medicaid/Không  

Có Bảo Hiểm 

 

Tất cả mọi thành viên của các cộng đồng đa dạng về văn hóa của Bắc Virginia luôn được chào đón đến Inova 

Cares Clinic for Families (ICCF).  ICCF cung cấp các dịch vụ chăm sóc cơ bản cho những bệnh nhân hội đủ điều 

kiện hưởng Medicaid, FAMIS hay Chương Trình Hỗ Trợ Tài Chính Của Inova, cũng như những bệnh nhân không 

có bảo hiểm. Inova hỗ trợ những bệnh nhân hội đủ điều kiện hưởng Medicaid trong quy trình đăng ký ghi danh. 

Các tùy chọn chăm sóc từ thiện/hỗ trợ tài chính sẽ được dành cho những bệnh nhân không hội đủ điều kiện 

hưởng Medicaid. 

 

Thông Tin Về COVID-19: ICCF cung cấp dịch vụ sàng lọc y tế từ xa miễn phí để phát hiện COVID-19 cho tất cả 

bệnh nhân, với trọng tâm đặc biệt là những bệnh nhân không có bảo hiểm, thu nhập thấp. Các triệu chứng của 

COVID-19 có thể bao gồm ho, sốt, khó thở, ớn lạnh, đau cơ, đau đầu, đau họng và mất vị giác hay khứu giác.  

 

Nếu bạn đang có các triệu chứng của COVID-19 và có bảo hiểm Medicaid hoặc không có bảo hiểm, bạn 

hãy gọi cho ICCF để lên lịch sàng lọc y tế từ xa miễn phí. Nếu cần, xét nghiệm COVID-19 sẽ được lên lịch và 

thực hiện miễn phí. 

 

Inova Cares Clinic for Families – Alexandria 
4700 King St., Suite 100 - 571.665.6599 

 
Inova Cares Clinic for Families – Annandale 
7617 Little River Tpke., Suite 850 – 571.665.6636 

 
Inova Cares Clinic for Families – Manassas 

8051 Sudley Rd. – 571.290.2898 
 
Inova Cares Clinic for Families – Sterling 

46440 Benedict Dr., Suite 208 – 571.665.6526 
 

Đến bệnh viện có an toàn không? Có, Inova đã tiến hành nhiều biện pháp an toàn bổ sung. Đừng lo lắng về 

điều này bởi việc trì hoãn điều trị tình trạng có khả năng là khẩn cấp có thể khiến bạn gặp rủi ro lớn hơn – đặc 

biệt là khi bạn có những triệu chứng đột quỵ hay đau tim. Khi cần cấp cứu, hãy gọi hoặc nhắn tin cho 911. 
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