Co możesz zrobić
w walce z COVID-19
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Sprawdź
swoje wyniki.
Uzyskaj
bezpłatne
testy na
COVID-19
i przeciwciała.

Odbierz telefon
od osób
odpowiedzialnych
za monitorowanie,
aby pomóc
powstrzymać
rozprzestrzenianie
się COVID-19
w swojej
społeczności.

Bezpiecznie
odizoluj się
od innych
i zadbaj o
siebie
w hotelu lub
w domu.

NYC Test & Trace Corps zobowiązuje się do ochrony prywatności
i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i danych
medycznych. Wszystkie uzyskane przez nas informacje są
poufne i chronione zgodnie z Kodeksem Zdrowia miasta Nowy
Jork. Osoby dzwoniące w imieniu Test & Trace Corps nie będą
zadawały pytań dotyczących statusu imigracyjnego.
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Zadbaj o to, aby chronić
przed COVID-19 siebie
i osoby Ci najbliższe

Bezpiecznie odizoluj się w bezpłatnym,
prywatnym pokoju hotelowym.
Jeśli zdiagnozowano u Ciebie COVID-19 lub miałeś(-aś) kontakt z kimś, kto miał wynik dodatni,
aby bezpiecznie odseparować się i chronić swoich bliskich, możesz być uprawniony(-a) do
bezpłatnego zakwaterowania w pokoju hotelowym na okres do 14 dni.
Hotele Take Care są bezpieczne, komfortowe i wygodne. Wszystkie usługi są bezpłatne. Dzieci są
również mile widziane.
Jeśli zdecydujesz się odizolować w hotelu Take Care, nie wpłynie to na żadne inne świadczenia,
które otrzymujesz. Pobyt w Take Care Hotels nie wpłynie na możliwość ubiegania się o stały pobyt
(zieloną kartę). Ponadto leczenie lub usługi profilaktycznej opieki zdrowotnej związane z COVID-19
NIE będą brane pod uwagę w ramach zasad dotyczących obciążeń społecznych.
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Take Care Hotel następujące usługi świadczone są BEZPŁATNIE:
Transport w obie strony do i z hotelu oraz na wszelkie wymagane wizyty lekarskie
Prywatne pokoje i łazienki
Test na COVID-19 wykonywane na miejscu
Darmowe Wi-Fi i telewizja kablową
Nieograniczone lokalne rozmowy telefoniczne, aby pozostać
w kontakcie
Śniadanie, obiad i kolacja codziennie*
Usługi tłumacza
Dostawa leków
Wsparcie w zakresie opieki zdrowotnej na miejscu świadczone
przez wykwalifikowanych lekarzy i pielęgniarki
Telepsychiatria, aby uzyskać dostęp do specjalistów zajmujących się
zdrowiem psychicznym

Zarezerwuj pokój już dziś.
Zadzwoń pod numer 1-844-NYC-4NYC
(1-844-692-4692)
lub odwiedź stronę testandtrace.nyc
* Posiłki będą dostosowane do potrzeb żywieniowych
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