COBERTURA DE SEGURO DE SAÚDE
DURANTE A CRISE DO CORONAVIRUS
Durante a crise do coronavírus, é mais importante do que nunca é ter
acesso a seguro de saúde e aos seus serviços .
A melhor maneira de prevenir a infecção é observar as seguintes recomendações:
• Pratique o distanciamento social: fique em casa, se possível, ou fique a pelo menos 2 metros de
distância de outras pessoas
• Lave as mãos frequentemente com água e sabão ou use um desinfetante para as mãos e desinfete as
superfícies freqüentemente tocadas
• Evite tocar o seu rosto e cubra a boca e o nariz com um pano quando estiver por perto de outras
pessoas

Este recurso sera atualizado regularmente. Por favor, verifique o link para garantirque você
está visializando a versão mais recente.
O que devo fazer se tiver os sintomas ou desejar fazer o teste?
Os sintomas atuais relatados para pacientes com o coronavírus incluem doença respiratória leve a grave
com febre, tosse e dificuldade em respirar .1 Você pode usar esta ferramenta para verificar se corre o risco
de ter o coronavírus.
• Se você tiver um médico, ligue para ele para obter orientação.
• Se você não tem um médico ou deseja informações adicionais sobre o coronavírus, ligue para 2-1-1
Meu seguro de saúde cobre serviços como teste e tratamento?
Em Massachusetts, todos os programas públicos, como o MassHealth, a Health Safety Net e os planos Health
Connector (incluindo Connector Care e planos não subsidiados) cobrem testes e tratamento do
coronavírus, sem despesas extras.
• Todos os planos baseados no empregador e planos privados individuais cobrem testes e tratamento do
coronavírus sem custos diretos (copagamentos, coseguros ou franquias).
• Se você estiver procurando por outros serviços de saúde, ligue para o consultório médico, pois poderá
acessar serviços de casa por telefone ou vídeo (telesaúde).
Você está atualmente sem seguro ou não pode pagar sua cobertura de seguro de saúde?
• Se você não possui seguro, devido a perda de emprego ou outros fatores, pode solicitar cobertura
agora.
• Se sua renda ou tamanho da família foram alterados, você pode se qualificar para uma cobertura de
custo mais baixo que atenda às suas necessidades.
• Se você é de baixa renda e se qualifica para programas como Health Safety Net, MassHealth e Connector
Care, pode se inscrever a qualquer momento durante o ano.
• Se você precisar se inscrever em um seguro privado (se você se qualifica para créditos fiscais ou não),
poderá se inscrever através do Health Connector até 23 de junho.
• Se você deseja solicitar um seguro de saúde diretamente através da empresa de seguro de saúde,
poderá fazê-lo até 23 de junho.
Como posso obter o seguro de saúde?
• Inscreva-se online: www.MAhealthconnector.org
• Inscreva-se por telefone: MassHealth em 1-800-841-2900, Health Connector em 1-877-623-6765
• Inscreva-se com a ajuda de um assistente ou navegador:
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https://www.mass.gov/info-details/frequently-asked-questions-about-covid-19#should-i-be-tested?
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Encontre e ligue para um assistente de inscrição perto de você:
https://my.mahealthconnector.org/enrollment-assisters
Ligue para a Linha de Ajuda da Health Care For All em 1-800-272-4232
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