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Wersja 2 – opublikowana 10 kwietnia 2020 r. 
 

Imigranci a COVID-19 – najczęściej zadawane pytania 
Podobnie jak wszyscy ludzie, imigranci również martwią się o swoje zdrowie, zagrożone na skutek pandemii COVID-19 – 
choroby układu oddechowego, która rozwija się po zakażeniu nowym wirusem i rozprzestrzenia się naprawdę szybko. 
Dokładne informacje znajdują się na stronie internetowej Centrów Prewencji i Kontroli Chorób (CDC): 
cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html.   
 
Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Każda społeczność funkcjonuje w nieco inny sposób, 
więc najlepiej sprawdź dostępność usług i zasobów w swoim regionie.  
 
Jak mogę ochronić siebie i najbliższych? 

• Więcej informacji dotyczących tego, jak ustrzec siebie i najbliższych przed COVID-19, znajduje się na stronie 
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. Treść dostępna jest w języku angielskim, hiszpańskim, chińskim, 
wietnamskim i koreańskim. 

 
Czy wykonanie testu w kierunku koronawirusa lub poddanie się leczeniu w razie 
zachorowania na COVID-19 wpłynie na mój status imigranta? 

• Nie. Wszystkie dane medyczne są całkowicie poufne. Lekarz nie udostępni ich urzędowi imigracyjnemu. Rząd 
federalny również ogłosił niedawno, że nie będzie rozważał testowania ani leczenia związanego z COVID-19 w 
ramach procedury określania niedopuszczalności do pomocy rządowej, nawet jeśli Medicaid pokrywa usługi 
opieki zdrowotnej. 

 
Co robić, jeśli podejrzewam u siebie COVID-19? 

• Więcej szczegółowych informacji dotyczących tego, co należy zrobić w razie choroby, znajduje się na stronie 
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html. Treść dostępna jest w języku angielskim, 
hiszpańskim, chińskim, wietnamskim i koreańskim. 

• Jak podaje CDC, najczęstsze objawy COVID-19 to gorączka, zadyszka lub kaszel. Mogą one wystąpić 2 – 14 dni po 
zarażeniu.  

• Jeśli występują u Ciebie objawy choroby lub czujesz się źle, pozostań w domu – w ten sposób ochronisz 
domowników i członków społeczności.  

o Zadzwoń do lekarza po poradę. Jeśli nie masz dostępu do lekarza, sprawdź, czy możesz skorzystać z 
lokalnych zasobów, a jeśli ich brak, poproś o pomoc pracowników przychodni i przestrzegaj ich zaleceń. 
Przed wizytą u lekarza lub w przychodni zawsze zadzwoń i opisz swoje objawy.  

o W miarę możliwości wydziel w domu osobny pokój dla siebie, w którym odizolujesz się od innych 
domowników i zmniejszysz ryzyko zarażenia.  

• Pamiętaj, że  Kongres Stanów Zjednoczonych zatwierdził ostatnio dodatkowe fundusze przeznaczone dla osób, 
które chcą wykonać test na COVID-19, ale nie są ubezpieczone i nie posiadają ubezpieczenia Medicaid, nie 
uczestniczą w programie ubezpieczenia zdrowotnego dla dzieci (CHIP), nie są objęte planem Affordable Care Act 
(ACA) ani żadnym innym planem zdrowotnym, zarówno indywidualnym, jak i grupowym. Z funduszy zostaną 
opłacone testy wykonywane w niektórych ośrodkach zdrowia, klinikach ambulatoryjnych i gabinetach lekarskich.  

• Imigranci mogą dalej korzystać z usług w ośrodkach zdrowia publicznego bez względu na swój status, a w 
zależności od dochodów – bezpłatnie lub za niewielką opłatą. Zadzwoń najpierw i zapytaj o dostępne terminy i 
koszty badań przesiewowych oraz testów na COVID-19. Personel ośrodka może dokonać oceny stanu pacjenta 
przez telefon lub za pośrednictwem usługi telemedycyny.  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
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• Dane kontaktowe stanowych, lokalnych i plemiennych rządów oraz agencji znajdują się na stronie usa.gov/state-
tribal-governments. Katalog rządowy dostępny jest w języku angielskim i hiszpańskim. 

• Dane kontaktowe lokalnych departamentów zdrowia znajdują się na stronie naccho.org/membership/lhd-
directory. 

 
Straciłem pracę albo pracuję w mniejszym wymiarze godzin. Co mogę zrobić? 

• Jeśli masz zezwolenie na pracę, możesz złożyć wniosek o ubezpieczenie na wypadek bezrobocia w stanowym 
departamencie zatrudnienia.  

• Chociaż niezarejestrowani imigranci nie mogą uzyskać ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, mogą 
kwalifikować się do ubezpieczenia na wypadek niepełnosprawności lub do płatnego urlopu rodzinnego. Dowiedz 
się wszystkiego i złóż wniosek w stanowym departamencie zatrudnienia. 

• Dane kontaktowe stanowych, lokalnych i plemiennych rządów oraz agencji znajdują się na stronie usa.gov/state-
tribal-governments. Katalog rządowy dostępny jest w języku angielskim i hiszpańskim. 

• Skontaktuj się z personelem Kryzysowego Telefonu Zaufania HOPE, aby uzyskać bezpłatne, wirtualne wsparcie 
od specjalistów z dziedziny finansów, którzy pomogą Ci złagodzić finansowe skutki pandemii COVID-19. Pomoc 
telefoniczna: 1-888-388-HOPE (4673) lub odwiedź stronę OperationHOPE.org.  

 
Co robić, jeśli potrzebna mi inna pomoc lub wsparcie żywieniowe?  

• Lokalne lub stanowe agencje pomocy społecznej świadczą różnorodne usługi. Skontaktuj się z lokalnym bądź 
stanowym departamentem pomocy społecznej, aby dowiedzieć się, czy przysługuje Ci pomoc.  

• Dane kontaktowe stanowych, lokalnych i plemiennych rządów oraz agencji znajdują się na stronie usa.gov/state-
tribal-governments. Katalog rządowy dostępny jest w języku angielskim i hiszpańskim. 

• Jeśli nie kwalifikujesz się do świadczeń z powodu swojego statusu, być może pomoc przysługuje innym 
domownikom. Więcej informacji znajduje się na stronie uscis.gov/greencard/public-charge (wersja hiszpańska: 
uscis.gov/es/tarjeta-verde/carga-publica); poradź się eksperta, który pomoże Ci w ocenie sytuacji, jeśli 
zamierzasz poddać się procedurze określania dopuszczalności do pomocy rządowej. 

• Jedzenie jest dostępne za darmo w lokalnych spiżarniach żywności. Znajdź lokalny bank żywności na stronie 
feedingamerica.org/find-your-local-foodbank. Każdy bank żywności ma inne procedury. Zadzwoń najpierw, aby 
dowiedzieć się, jakie są wymagania danego banku.  

• Wiele okręgów szkolnych również oferuje darmowe posiłki dla studentów. Sprawdź w lokalnym biurze okręgu. 
• Zadzwoń pod numer 211, aby dowiedzieć się, jakie zasoby są dostępne, albo odwiedź stronę 211 Call Center 

Search. Inne lokalne zasoby znajdują się na stronie auntbertha.com. Odwiedź stronę salvationarmyusa.org i 
dowiedz się, czy w lokalnej placówce Armii Zbawienia dostępne są jakieś zasoby. 

 
Co robić, jeśli podejrzewam oszustwo?  

• Niestety oszuści potrafią wykorzystać ludzki strach. Federalna Komisja Handlu opracowała kilka zaleceń, które 
pomogą Ci ochronić siebie i swoich bliskich. Obecnie brak szczepionek, leków, pigułek, balsamów i innych 
środków sprzedawanych na receptę lub bez niej, dostępnych w sklepach internetowych lub stacjonarnych, które 
byłyby w stanie skutecznie wyleczyć COVID-19. Więcej informacji znajduje się na stronie 
consumer.ftc.gov/features/coronavirus-scams-what-ftc-doing.  

• Oszustwa można zgłaszać w lokalnym lub stanowym departamencie spraw konsumenta.  
• Dane kontaktowe stanowych, lokalnych i plemiennych rządów oraz agencji znajdują się na stronie usa.gov/state-

tribal-governments. Katalog rządowy dostępny jest w języku angielskim i hiszpańskim.  
 
Sprzedawcy wyznaczają wysokie ceny za artykuły, takie jak środki do dezynfekcji rąk i 
wyroby medyczne. Czy jest to zgodne z prawem? 

• Sprzedawcy nie mają prawa windować cen za artykuły pierwszej potrzeby po ogłoszeniu przez władze stanu 
wyjątkowego. Wszyscy konsumenci, włącznie z niezarejestrowanymi imigrantami, są chronieni przed 
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oszustwami cenowymi. Zgłaszaj naruszenia w biurze stanowego prokuratora generalnego albo w 
lokalnym/stanowym departamencie spraw konsumenta.  

• Dane kontaktowe stanowych, lokalnych i plemiennych rządów oraz agencji znajdują się na stronie usa.gov/state-
tribal-governments. Katalog rządowy dostępny jest w języku angielskim i hiszpańskim. 

 
Skontaktuj się z lokalnym urzędem do spraw imigrantów i poproś o pomoc. 

• Dane kontaktowe stanowych, lokalnych i plemiennych rządów oraz agencji znajdują się na stronie usa.gov/state-
tribal-governments. Katalog rządowy dostępny jest w języku angielskim i hiszpańskim. 

 
Dodatkowe materiały 

• Więcej informacji i materiałów znajduje się na stronie cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html. Treść 
dostępna jest w języku angielskim, hiszpańskim, chińskim, wietnamskim i koreańskim. 

• Więcej informacji i materiałów dotyczących COVID-19 znajduje się na stronie redcross.org/coronavirus. Treść 
dostępna jest w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim, haitańskim, uproszczonym chińskim, tradycyjnym 
chińskim, wietnamskim, koreańskim i tagalskim. 

• Dane kontaktowe stanowych, lokalnych i plemiennych rządów oraz agencji znajdują się na stronie usa.gov/state-
tribal-governments. Katalog rządowy dostępny jest w języku angielskim i hiszpańskim. 

• Dane kontaktowe lokalnych departamentów zdrowia znajdują się na stronie naccho.org/membership/lhd-
directory. 

• Znajdź lokalny bank żywności na stronie feedingamerica.org/find-your-local-foodbank. Każdy bank żywności ma 
inne procedury. Zadzwoń najpierw, aby dowiedzieć się, jakie są wymagania danego banku.  

• Aby uzyskać dostęp do zasobów społecznościowych i skierowań, zadzwoń pod numer 211. Możesz również 
odwiedzić krajową stronę internetową 211 Call Center Search, aby zdobyć informacje 211 i znaleźć najbliższy 
ośrodek wydawania skierowań. 

• Inne lokalne zasoby znajdują się na stronie auntbertha.com. Odwiedź stronę salvationarmyusa.org i dowiedz się, 
czy w lokalnej placówce Armii Zbawienia dostępne są jakieś zasoby. 

• Skontaktuj się z personelem Kryzysowego Telefonu Zaufania HOPE, aby uzyskać bezpłatne, wirtualne wsparcie 
od specjalistów z dziedziny finansów, którzy pomogą Ci złagodzić finansowe skutki pandemii COVID-19. Pomoc 
telefoniczna: 1-888-388-HOPE (4673) lub odwiedź stronę www.OperationHOPE.org.  

• Krajowy telefon zaufania dla osób poszkodowanych w katastrofach: dla każdej osoby, która doświadcza stresu 
związanego z pandemią COVID-19. Zadzwoń pod numer 1-800-985-5990 lub wyślij wiadomość SMS z tekstem 
TalkWithUs na numer 66746, a skontaktujesz się z doradcą psychologicznym.  

o Osoby głuchonieme / z ograniczoną możliwością słyszenia Wyślij wiadomość SMS z tekstem TalkWithUs 
na numer 66746. Skorzystaj z ulubionej usługi przekazu, aby wybrać numer 1-800-985-5990 i 
skontaktować się z personelem telefonu zaufania dla osób poszkodowanych w katastrofach. TTY 1-800-
846-8517. 

o Osoby posługujące się językiem hiszpańskim Zadzwoń pod numer 1-800-985-5990 i naciśnij „2” spośród 
50 stanów lub wyślij wiadomość SMS z tekstem „Hablanos” na numer 66746. Portoryko – wyślij 
wiadomość SMS z tekstem „Hablanos” na numer 1-787-339-2663. 

• Jeśli zawładnęły Tobą emocje takie jak smutek, depresja, lęk lub jeśli nachodzą Cię myśli o wyrządzeniu krzywdy 
sobie lub komuś innemu, zadzwoń pod numer 911 lub na Infolinię Centrum Zapobiegania Samobójstwom: 1-
800-273-TALK (1-800-273-8255). 
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