ኣብዚ ግዜ’ዚ ኣብ ኦንታዮ ካናዳ መድሕን ናይ ጥዕና ዘይብሎም ዜጋታት ከመይ ጌሮም ናይ
ጥዕና ኣገልግሎት ይረኽቡ፧
እዚ ጽሑፍ እዚ ብመጋቢት 29, 2020 ዝተሓደሰ ኢዩ። ናብ ዝርዝር እቲ ሓብሬታ ምስ እንኣቱ:
ሚንስትሪ ጥዕና ኦንታርዮ ብመኽንያት ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንመድሕን ጥዕና ኣብ ኦንታርዮ (OHIP)
ዘይብሎም ዜጋታት ጥዕናዊ ኣገልግሎት ንኽረኽቡ ብምባል ሸፈንኡ ኣስፊሕዎ ኣሎ- ከም መርኣይኡ ከኣ
ነዚ ዝስዕብ መምርሒ ኣውጺኡ ይርከብ፥
❖ ብመጋቢት 20,2020 ሚኒስትሪ ጥዕና ኦንታርዮ ንኩሉ ሰብ ኣብ ሆስፒታል ዝርክብ ህልዉ ኩነታት
መድሕን ጥዕንኡ (OHIP) ብዘይገድስ ኩሉ ኣድላዪ ዘበለ ሕክምናዊ ኣግልግልት ክህባ ከምዘለውን
ትእዛዝ ተዋሂብወን ኣሎ
❖ እዚ ድማ ንኹሉ ሕክማንዊ ኣገልግሎት ምስ ኮሮና ቫይረስ ይተሓሓዝ ኣይተሓሓዝ ሕሙም ኣገልግሎት
ክረክብ ከም ዘለዎ
❖ ብተወሳኺ እቲ መምርሒ ቀዳምነት ሕክምናዊ ረዲአት ክረክብ ዘለዎ ሕማም ቀዳምነት ከወሃብ
ከምዘለዎ መድሕን ጥዕና ናይቲ ሰብ ብዘይገድስ ምዃኑ እቲ ሚኒስትሪ ኣስሚርሉ ይርከብ
❖ ሆስፒታላት ምሉእ ስም፣ ጾታን ዕድመን ሕሙም ክእክባ መሰልን ኢዩ። እዚ ማለት ዋል ውን እቲ
ሕሙም ናይ ሕክምና ቁጽሪ ካርድ ኣይሃልዎ ማለት ኢዩ
❖ ኣብ ሆስፒታል ዘይርከቡ ሓክይም ውን መድሕን ጥዕና ንዘይብሎም ሕሙማት ክርእዩ መምርሒ
ተዋሂብዎም ኣሎ
❖ ብመኽንያት ተርእዮ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንዝኾነ ሰብ ወረቐት ናይ መድሕን ጥዕና ኣብ ኦንታርዮ
ከውጽእ ዝፍቀዶ ሰብ እቲ ናይ 3 ወርሒ ገደብ ትጽቢት ግዜ ዝነበረ እጂ ተኣልዩ ስለዘሎ ዝኾነ ዝግብኦ
ሰብ ከመልክት ይኽእል ኢዩ። እዚ ማልት ግን ክሳብ ወረቐት እተውጽእ ሕክምናዊ ኣገልግሎት
ኣይትረክብን ማለት ኣይኮነን። ነዚ ዝስዕብ ጥብቆ ክትጥቀሙ ትኽእሉ
https://www.ontario.ca/page/apply-ohip-and-get-health-card
❖ ከምኡ ውን ዕለቱ ዝወደቐ ወረቐት መድሕን ጥዕና ዝሓዙ ሰባት ውን ከይተሰከፉ ክሕከሙ ጸገም
የብሎምን
ኣብ ርእሲ እዚ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ እዚ ዝስዕብ መልእኽታት ውን ንሆስፒታላትን ወሃብቲ ኣገልግሎት
ጥዕናን ተመሓላሊፍሎም ይርከብ
❖ ዝኾነ ካብ ምሕካም ክዕንቅጽ ዝኽእል ኣሰራርሓ ክእለ ከምዘለዎ፣ ንኣብነት መኽፈሊ ገንዘብ ወረቐት
ኣብ ቦታ መሓከሚ ክህሉ የብሉን
❖ ምትርጓም ቋንቋ ምስዘድሊ ንሕሙም ክቕረበሉ ከምዘልዎ
❖ ሕሙም ብዛዕባ ኩነተት ስደቱ (immigration status) ክሕተት ከምዘይብሉ-ኣዝዩ ኣገዳሲ
እንተዘይኮይኑ ማለት ኢዩ

❖ ኩላትን ትካለት ህጹጽ ረዲአት ካብ መጋቢት 20, 2020 ጀሚረን ንኹሉ መድሕን ጥዕና ሕክምና
ዘለዎምን ዘይብሎምን ብማዕረ ኣገልግሎት ሕክምና ክህባ ኣለወን
❖ እዘን ዝስዕባ ክልኒካት (walk-in clinics) ኣብ ቶሮንቶ ንመድሕን ዘይብሎም ዜጋታት ኣገልግሎት
ክህባ ኢየን- ንዝያዳ ሓበሬታ ነዚ ዝስዕብ ጥብቆ ጽቐጥ www.wellesleyinstitute.com/uninsured
ኩለን ናይ ኮሮና ቫይረስ መርመራትን ሕክምናን ዝህባ ትካላት ጥዕና ብዘይ ናይ ኦንታርዮ ወረቐት ሕክምና
ክህባ ኣለውን። ናይዘን ትካላት ዝርከባሉ ቦታን መዓስ ክትከይድ ከምዝግባኣካን ነዚ ጥብቆ ጽቐጥ
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-health-advice/covid-19-assessment-centres/
❖ ናይ ኦንታርዮ ናይ ቴለፎን ሕክምና (Telehealth Ontario) ንኹሉ ሰብ ክፉት ኢዩ። በዚ ዝስዕብ
ቁጽሪ ድማ ክንድውል ንኽእል 1-866-797-0000። ኣብ ግዜ ሓደጋ ግን 911 ደውል
❖ ህዝባዊ ትካል ጥዕና ቶሮንቶ ውን ንኹሉ ክፉት ኢዩ። ብዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ድማ ክንድውል ንኽእል
416-338-7600
ንዝያዳ ሕበሬታ ብዛዕባ’ዚ ኣብ ላዕሊ ተጻሒፉ ዘሎ መብርሂ ወይ ንተወሳኺ ተመሳሳሊ ሓበሬታ በዚ
ዝስዕብ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም - email: rebecca@wellesleyinstitute.com ወይ ድማ ናብዚ
ዝስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ብጽሑ www.wellesleyinstitute.com/uninsured

