Kính gửi bệnh nhân APHCV
Chúng tôi viết thư cho bạn để thông báo cho bạn biết rằng Asian Pacific Health Care Venture, INC.
(APHCV) tiếp tục cung cấp dịch vụ phòng khám cho bệnh nhân của chúng tôi bất chấp tình trạng COVID19 (Coronavirus) hiện tại. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là phúc lợi của bệnh nhân, nhân viên và cộng
đồng của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ những phát triển mới nhất của COVID-19.
Để bảo vệ bạn, gia đình và nhân viên của chúng tôi, APHCV hiện đang cung cấp các chuyến khám qua
điện thoại, nơi bạn trực tiếp nhận sự chăm sóc từ bác sĩ của chúng tôi qua điện thoại. Để đặt hẹn với bác
sĩ của chúng tôi, vui lòng gọi (323) 644-3888. Chúng tôi cũng chủ động gọi các bệnh nhân có nguy cơ mắc
COVID-19 cao hơn. Chúng tôi thực sự muốn kết nối với bạn vì hạnh phúc của bạn.
Khi Nhà cung cấp của bạn yêu cầu bạn trực tiếp đến địa điểm Trung tâm Y tế của chúng tôi, chúng tôi sẽ
hỏi bạn các câu hỏi sàng lọc cho COVID-19. Chúng tôi đang hỏi một số câu hỏi sàng lọc cho tất cả bệnh
nhân và khách của chúng tôi ở lối vào. Thay mặt APHCV, tôi cảm ơn sự hợp tác và hiểu biết của bạn.
APHCV hiện không cung cấp thử nghiệm COVID-19 tại các cơ sở của chúng tôi. Khi thấy cần thiết để bạn
thực hiện kiểm tra theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, chúng tôi sẽ đưa ra lời giới thiệu phù
hợp cho bạn. Nếu / Khi chúng tôi bắt đầu cung cấp thử nghiệm, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay lập
tức.
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