
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاسداری از       
سالمندان کالیفرنیا    

 هشدار بیمه مدیکر

باشید  91کووید   مراقب پیشنهادهایی برای  انجام تست تشخیص بیماری    

   شماره بیمه مدیکر خود را در اختیار افرادی که به شما تلفن و یا به درب منازل شما مراجعه مکنند و پیشنهاد انجام تست  
.میدهند قرار ندهید Coronavirus/COVID-19. 

:مراقب باشید  

آزمایش        سوء استفاده کنندگانی که با مراجعه به  مراکز مسکونی سا لمندان و آسایشگاه های سالمندان  وعده  انجام=       

.را میدهند                                                                                              COVID-19  

و در خواستشان برای گرفتن  ( کیت های مخصوص آزمایش ویروسی) وبوکال در مورد تماس های تلفنی بصورت ر= 

                                                                               .کیت تست" مجانی"شماره مدیکر برای ارسال 

دمات بهداشتی از راه دوراز طریق شرکتهای ارائه دهنده خ 91ایمیل هایی برای  انجام تست کووید =   
 

 855-613-7080 
 برای کسب اطالعات بیشتردر مورد سوء استفاده از 

.به وب سایت زیر مراجعه کنید" خدمات درمانی  لطفا     
cahealthadvocates.org    

 

 

 

 

.کنیدبرای  اطالعات بیشتر به پشت صفحه مراجعه   

 هشدار

سوء استفاده از   

 بیماری  کرونا ویروس

2020 

http://www.cahealthadvocates.org/


CALIFORNIA SENIOR 
MEDICARE PATROL WARNING! 

   
       

   Coronavirus  ز بیماریسوء استفاده ا  

 
 

: پاسداری از سالمندان مشمول بیمه مدیکر به سالمندانی که از مزایای مدیکر استفاده میکنند توصیه می نماید  
 

به پزشک معالج خود آن،  یا نیاز به تست تشخیصی 91یا کووید  کرونا در صورت مشاهده عالم جدی بیماری ویروس <<              
.   مراجعه نمایید                   

 
 

شماره بیمه مدیکر، سوشیال سکیوریتی و اطالعات شخصی خود را در اختیار افرادی که به شما تلفن میکنند، ایمیل                  <<            
ا اماکن عمومی غرفه میگیرندویا پیام تلفنی میفرستند ، به منازل شما مراجعه می کنند و یا در گردهمایی های پزشکی               
مکن است از طریق آن  در موارد دیگر نیز مورد سوءماگر به اطالعات شخصی شما دسترسی پیدا کنند، . ندهیدقرار               
. استفاده قرار بگیرید              

  

شکاک بوده  وبه  هر شخصی که به درب منازل مراجعه کرده و  (بصورت خودکار) های روبوکال نسبت به تلفن <<

. ماد نکنیدعتاندتیا درمان آنرا پیشنهاد میک و، مواد مورد نیاز 91یا کووید  کرونا ویروس تست تشخیص مجانی

.آنها شیاد هستند  

 

تا از هرگونه اشتباه  یا درج خدمات یا . صورت خالصه خدمات مدیکر یا توضیح مزایا  را بطور دقیق مطالعه کنید<< 

.محصوالتی که شما دریافت نکرده اید  مطلع گردید  

 

 91یا دولت محلی خود در مورد تمام اقدامات دیگری که می بایست در مقابله با بیماری کووید  یدستورات ایالتاز <<

.انجام دهید پیروی نمایید  

 

 .تماس حاصل فرمایید    7080-613-855کالیفرنیا  با تلفن شماره  ل مدیکرومشم برای کمک بیشتر با پاسداری از سالمندان<<    
 
 

چنانچه با هرگونه  سوء استفاده ازکروناویروس یا خدمات درمانی مواجه شدید ،                    

 به شماره   (SMP)آنرا به پاسداری از سالمندان مشمول مدیکر کالیفرنیا" لطفا                  

.                                    گزارش نمایید   855-613-7080 
 
 

تامین گردیده است00000سازمان زندگی اجتماعی آمریکا ، در واشنگتن دی سی  -وزارت بهداشت  00ام پی پی جی 0000-00-00پروژه از محل کمکهای مالی شماره هزینه این   


