NGUỒN LỰC CHĂM SÓC SỨC KHỎE
cho Người

dân West Contra Costa

Trung tâm Y tế của Bác sĩ (DMC) San Pablo Đóng cửa 21 tháng 4
Vào ngày 21 tháng 4, DMC sẽ đóng cửa và không chấp nhận bệnh nhân nữa. Thông tin sau sẽ
giúp bạn tìm dịch vụ chăm sóc y tế khẩn cấp tại West Contra Costa hoặc tư vấn y tế miễn phí qua
điện thoại để giúp bạn xác định loại chăm sóc bạn cần.

khi gọi đến 9-1-1

Đối với bất kỳ tình huống cấp cứu y tế đe
dọa tính mạng hoặc tâm thần, gọi 9-1-1 ngay
lập tức.

khi gọi điện đến y tế tư vấn

Y tá tư vấn có thể giúp bạn tìm hiểu xem bạn
có cần đến Phòng Cấp cứu, thăm khám tại
phòng chăm sóc khẩn cấp hoặc đặt cuộc
hẹn vào ngày tiếp theo. Bạn nên gọi y tá tư
vấn đối với các tình trạng không đe dọa tính
mạng.

khi đến chăm sóc khẩn cấp

Phòng khám chăm sóc khẩn cấp cung cấp
chăm sóc ngay lập tức cho những người
đến hoặc có lịch hẹn cùng ngày cho các
bệnh nhân cần chăm sóc y tế kịp thời
nhưng không cấp cứu y tế.

trung tâm chăm sóc
khẩn cấp mới
bắt đầu ngày 20
tháng 4

Bệnh nhân có thể đến hoặc gọi để hẹn gặp.

Trung Tâm Chăm Sóc
Khẩn Cấp Lifelong

2023 Vale Rd., San Pablo, CA 94806
(dọc theo đường phố từ DMC)
Noon đến 8 giờ chiều

7 Ngày/Tuần
510-231-9800

www.lifelongmedical.org

www.cchealth.org

bất kỳ ai không có bảo hiểm riêng có
thể gọi đường dây y tá tư vấn dịch vụ
sức khỏe contra costa (cchs) miễn phí
về tư vấn sức khỏe bất kỳ lúc nào.

Y tá Tư vấn
Đường dây Y tế

MIỄN PHÍ

247

GIỜ/NGÀY
NGÀY/TUẦN

bao gồm cả Ngày nghỉ

Đường dây Y tá Tư vấn Dịch vụ Sức khỏe Contra Costa

1-877-661-6230 phương án 1
trung tâm sức khỏe tại khu vực hạt west
(chăm sóc không khẩn cấp trừ khi
chỉ định rõ)
LifeLong Brookside Richmond 510-215-5001
LifeLong Brookside San Pablo 510-215-9092
LifeLong Richmond 510-233-2514
LifeLong, Văn phòng Bác sĩ Jenkins 510-237-9537
Sức khỏe Gia đình Brighter Beginnings 510-213-6681
RotaCare tại Brighter Beginnings 510-213-6678
BAART Community HealthCare 510-232-0874
Planned Parenthood Richmond 510-222-5290
Chăm sóc Khẩn cấp Concentra,
510-222-8000
Richmond
Trung tâm Sức khỏe Hạt West CCHS 1-800-495-8885
Trung tâm Sức khỏe CCHS North
1-800-495-8885
Richmond
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