‘Encargos Públicos’ na Época do COVID-19
É mais importante do que nunca ter uma assistência médica! Descubra que tipo de seguro
de saúde você se qualifica e como se inscrever.
O que devo fazer se tiver sintomas ou quiser fazer o teste?
Os sintomas atuais relatados para pacientes com COVID-19 incluem doenças respiratórias leves a graves
com febre, tosse e dificuldade em respirar.15
 Se você tiver um médico, ligue para ele para obter orientação.
 Se você não possui um médico, ligue para o Centro de Saúde Comunitário local.
 Se você quiser informações adicionais, ligue para 2-1-1.

Se você estiver passando por uma emergência médica e precisar de cuidados médicos imediatos, vá
ao pronto-socorro do hospital mais próximo ou ligue para o 911. Em Mass., os testes e o tratamento
do COVID-19 estão disponíveis gratuitamente para a maioria dos residentes de baixa renda,
independentemente do seu status de imigração. A equipe do hospital pode verificar a sua
elegibilidade e ajudá-lo a se registrar para um seguro de saúde.
Fazer o teste ou receber o tratamento para o COVID-19 me tornará um ‘encargo público’?
Não. Os Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS) disseram que NÃO considerará testes, tratamentos ou cuidados preventivos (incluindo uma vacina se houver disponível) relacionados ao COVID-19
para decidir se é provável que um aplicante para um green card tornar-se um “encargo público”.
Quanto me custará o teste e o tratamento?
 Em Massachusetts, todos os programas públicos, como o MassHealth e Health Safety Net e os
planos Health Connector (incluindo o Connector Care) e os planos não subsidiados, cobrem os
testes e o tratamento do COVID-19, com Zero despesa extra. Se você não tem seguro de saúde,
mais pode pagar por isso, pode se inscrever no Connector até o dia 25 de Maio.
 A partir de 9 de Abril, durante todo o estado de emergência de Massachusetts, TODOS os planos
baseados no empregador devem cobrir os testes e o tratamento COVID-19 com as despesas
diretas com ZERO de despesa extras.
Receber o seguro desemprego me tornará um ‘encargo público’?
Não. Os benefícios de seguro desemprego são obtidos e SEMPRE serão isentos do teste de encargo
público. Lembre-se de que você deve comprovar que tem a permisão de trabalho (como um Documento
de autorização de emprego) para solicitar o seguro desemprego. Além disso, um número válido de
Seguro Social deve ser fornecido no aplicativo de seguro de desemprego.26
Eu não sou elegível para benefícios, mas quero solicitar benefícios para meus filhos cidadãos
americanos. Isso me tornará um ‘encargo público’?
Não. Os benefícios recebidos por outros membros da família, como vale-refeição (SNAP) para crianças
cidadãs dos EUA, NÃO são contados ao determinar se é provável que um solicitante de green card se
torne um encargo público.
Onde posso encontrar mais informações sobre ‘encargos públicos’?
Você pode encontrar mais informações sobre regras de “encargo público”, e muitas categorias de
imigrantes que não são afetadas por elas e os benefícios considerados aqui: www.miracoalition.org/pif.
https://www.mass.gov/info-details/frequently-asked-questions-about-covid-19#should-i-be-tested?
Para obter uma lista dos benefícios disponíveis para todos, independentemente do status da imigração, acesse
https://www.masslegalservices.org/publiccharge e confira o recurso Benefits For All.
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