
Hệ thống ứng phó khẩn cấp cá nhân 
Tại CareOregon Advantage, chúng tôi ưu tiên hàng đầu sức khỏe 
của quý vị. Đó là lý do tại sao chúng tôi hợp tác với Connect America 
(connectamerica.com) để cung cấp cho quý vị một hệ thống ứng phó 
khẩn cấp cá nhân miễn phí (PERS). Còn được gọi là hệ thống cảnh 
báo y tế, lợi ích này cung cấp trợ giúp khẩn cấp 24 giờ một ngày, bảy 
ngày một tuần.

Dịch vụ hỗ trợ tại gia
Sức khỏe tinh thần và cảm xúc của quý vị cũng quan trọng đối 
với chúng tôi như sức khỏe thể chất của quý vị. Quý vị cần một 
bàn tay giúp đỡ, một người bạn để xã giao, một chuyến đi về 
thăm gia đình, hoặc một ai đó để giúp quý vị làm những công việc 
hàng ngày? Chúng tôi đã hợp tác với Papa Pals (papa.com) để 
cung cấp cho quý vị các dịch vụ hỗ trợ tại nhà miễn phí và giúp 
quý vị kết nối với cộng đồng của mình.

Tìm hiểu cách tiếp cận những lợi ích mới này
Hãy gọi ngay hôm nay để tìm hiểu thêm về CareOregon Advantage:  
 888-712-3258 or 503-416-4279. TTY: 711  
Giờ làm việc:
   8:00 sáng - 8:00 tối, bảy ngày một tuần, ngày 1 tháng 10 đến 31 tháng 3
 8:00 sáng - 8:00 tối Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 9

Nếu quý vị đăng ký với CareOregon Advantage 
trong năm 2023, quý vị sẽ được hưởng những lợi 
ích bảo hiểm mới này miễn phí.

CareOregon Advantage Plus là một chương trình HMO-POS SNP có hợp đồng với Medicare/Medicaid. Khả 
năng đăng ký tham gia CareOregon Advantage Plus tùy thuộc vào việc gia hạn hợp đồng bảo hiểm hiện có.
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Lợi ích Bảo hiểm MỚI 2023 Nhiều lựa chọn hơn, chăm sóc tốt hơn. Đó là Lợi thế của chúng tôi.
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