
Trung tâm Dịch vụ San Francisco Health Plan Đóng cửa Đến khi có Thông báo Mới 

Sẵn sàng Phục vụ Hẹn khám Từ xa 

 

Theo sắc lệnh Ở yên Tại chỗ của Thành phố và Hạt San Francisco, Trung tâm Dịch vụ San Francisco 
Health Plan (SFHP) sẽ đóng cửa không tiếp hẹn trực tiếp cho đến khi có thông báo mới.   

Chúng tôi vẫn tiếp nhận các cuộc hẹn khám từ xa qua điện thoại.  Để hẹn khám hoặc nếu quý vị có 
thắc mắc về Trung tâm Dịch vụ, hãy gọi Dịch vụ Khách hàng SFHP theo số 1(415) 777-9992.   

Tất cả các chương trình, bao gồm Healthy San Francisco và SF City Option, vẫn tiếp tục hoạt động.  
Ngoài ra, các lựa chọn thay thế cho đăng ký  từ xa bao gồm đăng ký trực tuyến và qua điện thoại, vẫn 
sẵn sàng phục vụ thông qua các đối tác của chúng tôi tại Covered CA và Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh SF 
cho Medi-Cal và bảo hiểm sức khỏe Covered CA.    

Healthy San Francisco:  
Một số Nhà Chăm sóc Y tế Healthy San Francisco đã điều chỉnh giờ làm việc của họ hoặc tạm ngừng 
tiếp nhận đăng ký trực tiếp cho đến khi có thông báo mới.  Vui lòng gọi cho Nhà Chăm sóc Y tế trước 
khi đến.  Bản cập nhật về thông tin và chương trình có trên trang web của Healthy San Francisco 
https://healthysanfrancisco.org/. Dịch vụ Khách hàng HSF sẵn sàng phục vụ từ Thứ Hai đến Thứ 
Sáu, 8:30am đến 5:30pm theo số 1(415) 615-4555. 

Covered CA:  
Covered CA tiếp tục nhận đăng ký trực tuyến Medi-Cal và Covered CA qua cổng thông tin trực tuyến 
của họ tại https://www.coveredca.com/ hoặc qua điện thoại theo số 1(800) 300-1506.   

Medi-Cal, CalFresh và các chương trình Dịch vu ̣ Nhân sinh khác: 
Trung tâm Dịch vụ Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh SF đã tạm ngừng các cuộc hẹn trực tiếp nhưng có nhiều 
tùy chọn hỗ trợ khách hàng qua điện thoại và trực tuyến.  Vui lòng tham khảo danh mục này để biết số 
điện thoại và cổng thông tin trực tuyến cho các dịch vụ, bao gồm:   

• Medi-Cal 
• Cal-Fresh 
• Cal-Works 
• IHSS 
• CAPI 
• Chương trình Hỗ trợ Thực phẩm CA  

https://healthysanfrancisco.org/
https://www.coveredca.com/
https://www.sfhsa.org/services/protection-safety/emergency-preparedness-and-assistance/hsa-shares-coronavirus-information/hsa-service-centers-temporarily-closed

