Програма запиту допомоги для сім’ї
Вам і вашій родині потрібна фінансова підтримка для успішної ізоляції чи карантину? Будь-яка особа, яка
проживає в окрузі Кінг, яка має позитивні результати або піддається COVID-19, може мати право отримати
одноразовий платіж за витрати на домогосподарство до $1500 доларів, щоб допомогти сплатити
поточну плату за оренду, іпотеку, комунальні послуги, воду, телефон та Інтернет. Програма запиту допомоги
для сім'ї фінансується Міністерством охорони здоров’я і триватиме, доки будуть доступні фонди.

Як мені отримати кваліфікацію або зареєструватися?
Заявка не потрібна. Ті, хто нещодавно отримав позитивний тест на
COVID-19 або яких визначено як тісний контакт з позитивним випадком,
отримають дзвінок або текст від відстежувача контактів округу Кінг
протягом п’яти днів. Це розпочне процес реєстрації для визначення
права. Буде доступна мовна допомога.

Де пройти безкоштовне
тестування

Визначення права
Немає вимог щодо доходу та громадянства. Щоб отримати кваліфікацію,
особи повинні:
• вказати фінансові потреби.
• мати нещодавні позитивні результати тесту на COVID-19 або бути визначеними як тісний контакт
позитивного випадку.
• перебувати в карантині чи ізоляції.
• жити в окрузі Кінг.

• не отримувати інших федеральних або місцевих пільг, які вже покривають щомісячні рахунки.

Як це працює
•

•
•
•
•

Клієнти, які підлягають вимогам, мають сім днів з моменту зв’язку з працівником Управління охорони
здоров’я округу Кінг, щоб подати копії своїх рахунків до Управління охорони здоров’я - округу Сіетл та
Кінг.
Працівники Управління охорони здоров'я округу Кінг мають можливості допомогти особам у поданні
документів.
Виплати здійснюватимуться безпосередньо постачальникам послуг за кожен рахунок.
Програма охоплює поточні рахунки за орендну плати, іпотеку, комунальні послуги, воду, телефон та
Інтернет. Рахунки за двомісячні цикли оплати також будуть оплачені повністю.
Фонди не можуть бути використані для оплати кредитних карток, медичних рахунків, автокредитів,
страхових або податкових платежів або будь-яких рахунків, що перевищують один місяць або
прострочені.

Карантин та ізоляція
Особи, які мають позитивний результат тесту на COVID-19 або у них проявилися симптоми COVID-19 і вони
очікують результат тесту, можуть поставити під загрозу інших членів суспільства. Для захисту здоров’я
нашої громади та запобігання розповсюдженню COVID-19 важливо проходити карантин або ізоляцію.
Докладніше про директиву про карантин та наказ про ізоляцію, видани нашим чиновником охорони
здоров’я округу Кінг читайте тут.

Відстеження контактів
Якщо ви отримали позитивні результати тестування або були у контакті із кимось, хто отримав, чиновники
охорони здоров’я, відомі як відстежувачи контактів, допоможуть висловити, коли ви захворіли і кого ви
могли заразити. Потім вони співпрацюватимуть з вамим, щоб ваші контакти дізналися, які запобіжні заходи
вжити, і де вони можуть отримати безкоштовний тест. Дізнайтеся більше про процес відстеження контактів
тут.

