COVID-19:
recursos para pessoas sem
documentação ou sem seguro
O Estado de Nova Jersey está comprometido em garantir que todas as pessoas,
independentemente do status de imigração e/ou que tenham ou não seguro de
saúde, sejam protegidas contra o surto e tenham acesso a testes e tratamento
adequados. Você deve conversar com um profissional médico sobre quando e
como procurar exames e tratamento. Leia cuidadosamente as informações abaixo:

Sou elegível
para o teste
para
COVID-19?

Onde posso
fazer o teste?

Você deve morar em Nova Jersey.
Deve estar com tosse, febre e falta de ar.
Preencha o verificador de sintomas da COVID-19 em
https: //self.covid19.nj.gov/ para saber se deve fazer o
teste para COVID-19. A ferramenta ajudará você a saber
quais ações pode tomar para proteger a sua saúde e a de
seus entes queridos.
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Centros de testes drive-thru. Leia os requisitos de cada
centro de testes antes de sair de casa. Para obter uma
lista dos locais e requisitos de teste, visite:
https://covid19.nj.gov/faqs/nj-information/testinginformation/where-are-testing-centers-in-new-jersey
Custo: O teste é grátis.
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Centros federais de saúde qualificados (FQHCs). Os
centros federais de saúde qualificados (FQHCs, Federally
Qualified Health Centers) fornecem assistência médica e
testes para COVID-19 sem custo para todas as pessoas
sem seguro, independentemente do status de imigração.
Ligue com antecedência para o seu centro federal de
saúde qualificado para obter informações sobre
disponibilidade e instruções. Uma lista de centros
federais de saúde qualificados pode ser encontrada em:
https://www.nj.gov/health/fhs/primarycare/fqhc/.
Custo: O teste é grátis.
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Hospitais – programa de tratamento de caridade. O
custo do teste para COVID-19 será isentado para
indivíduos sem seguro elegíveis para tratamento de
caridade. Informações sobre o programa de tratamento de
caridade (Charity Care Program) podem ser encontradas
em: https://www.nj.gov/health/charitycare/. Você deve
conversar com um médico antes de ir ao hospital local.

COVID-19: recursos para pessoas sem
documentação ou sem seguro
Regra de “public charge” (ônus público):
O que é
“public
charge”?

Posso fazer o
teste apesar
da regra de
“public
charge”?

Algumas pessoas que solicitam um green card (residência
permanente legal) ou visto de entrada nos EUA devem passar
pelo teste de "public charge". O teste de “public charge” exige
que uma pessoa demonstre que não é provável que se torne
dependente de programas governamentais específicos. O
novo teste de “public charge” considera: o Programa de
Assistência Nutricional Suplementar (SNAP, EBT, Food
Stamps), Assistência Pública Federal e Seção 8, Medicaid
(exceto para serviços de emergência, menores de 21 anos,
mulheres grávidas e mães jovens) e programas de assistência
em dinheiro (como SSI, TANF, General Assistance). Fale com
seu agente de serviços jurídicos se tiver alguma dúvida.
Sim, as autoridades de imigração confirmaram que
testes, tratamento e cuidados preventivos
relacionados à COVID-19 não afetarão negativamente
a análise de “public charge” de um indivíduo.

Para mais informações sobre a COVID-19:
Visite a Central de Informações de Nova Jersey em:
https://covid19.nj.gov/.
Ligue (perguntas gerais sobre a COVID-19): 2-1-1 (7a-11p)
Ligue (questões clínicas): 1-800-962-1253 (24x7)
Envie NJCOVID por SMS para 898-211 para receber alertas
Linha direta de saúde mental: 866-202-4357 (8a-8p)

