
Paguugnayin ng lahat sa Washington State
sa pamamagitan ng dental care

And DentistLink ay walang bayad na serbisyong reperensiya
na dala ng Arcora Foundation, ang foundation ng Delta Dental
ng Washington.

Ang mga palakaibigang referral specialist natin ay magsisikap
para mapag-ugnay ng mga tao sa dental care sa kanilang
komunidad

Tutulungan ka naming mahanap ng iyong kailangang dental
care kung ikaw ay walang ‘ seguro o merong seguro , kasali
nito ang Apple Health (Medicaid). 

Hanapin ng “ Find a Dentist” directory.

Tumawag o mag text diretso sa DentistLink team.
Available: Lunes- Biyernes 8am-5pm |844-888-5465

Punta ka sa website naming, punan mo ang isang
maliit na porma at makipag-ugnayan ka sa amin.

Punan mo ang mga impormasyon tungkol sa iyong
kailangan at lokasyon at ikaw ay pagtugmain sa on line  sa
isang dental provider sa inyong lugar  Maghanap sa
website ano mang oras.

Maari kang makipag-ugnayan na direkta sa aming mga
Referrall Specialist sa pamamagitan ng text o tumawag sa
amin.  Maari din kaming magbigay ng impormasyon para
sa mga makakatulong, kasama ng transportasyon.
Mayroon din serbisyo sa interpretasyon pag nakikipagusap
ka sa amin.

Sagutin ng ilang katanungan tungkol sa iyong edad,
lokasyon, at kung ano ang iyong dental na
pangangailangan. Ang Referral Specialist ang maguugnay
sa iyo sa isang dental provider na katugma ng iyong
pangangailangan.

Naghahanap ka ba ng dental care sa iyong
komunidad?  Makatulong ang DentistLink!

Tatlong paraan ng paggamit ng DentistLink 

Ano ang  aasahan sa iyong
susunod na dental appointment?

Para mabawasan ang pagkalat ng
COVID-19,mula noong Marso 19,
karamihan  ng mga opisina ng dental sa
Washington ay nagbubukas lamang sa
mga apurahang pangangailangan.
Ngayon sa pagsisimulang pagbukas muli
ng ating estado; ang mga opisina ng
dental ay nagpapatatag ng bagong
rekomendasyon para sa pag control ng
impeksiyon.

Ang lahat ng mga pagbabago at pag
iingat ay upang maingatan ka at ang
iyong pamilya at mga dental staff na
ligtas at malusog. Narito ang ilan sa mga
tanong upang tulungan kang maghanda 
 sa susunod mong pagbisita sa dentista.

Ano ang kakaiba sa
aking pag bisita?
Upang ingatan ng iyong kaligtasan, lahat
ng dako ng opisina ay malilinisan at
disinpektahin ng madalas, kasama ng
mga kwartong hintayan at exam rooms.
Mga bagay na panlinis gaya ng mga
hand sanitizer at pamunas ay
nakahanda

Makikita mo ang ilan naisaayos na pag-
iingat para sa pisikal na distansiya  Ang
mga ibang opisina ay maaring sabihin
sa iyo na tumawag sa front desk
pagdating at maghintay sa iyong
sasakyan hanggang handa sila para sa
iyo. Ang iba ay nagsi ayos sa kanilang
waiting rooms para magka layo ng anim
na piye. 



Mayroon ka bang lagnat, or nakaramdam ka ng
mainit/nilalagnat kamakailan?
Ikaw ba ay kinakapos sa paghinga o iba pang paghihirap na
huminga?
Mayroon ka bang ubo?
Mayroon ka bang sintomas na parang tinatrangkaso,
digestive issues, sakit sa ulo o pagod?
Nakakaramdam ka ba ng ibang sintomas na kailangan
naming malaman?
Ikaw ba ay may kontak sa taong kompirmadong positibo na
pasyente sa Covid 19?
May edad ka na bang higit ng 60?
Mayroon ka bang sakit sa puso, diabetes o auto immune
disease?

Ano ang mga
karagdagang pag-iingat
ang gagawin?

Ang lahat ng mga dental professionals
ay magsusuot ng mask, guwantes at
iba pang aprobadong personal na
kagamitang pananggalang.  Ang mga
nagtatrabaho sa front desk ay gagamit
ng mask at/o malinaw na safety shield
sa kanilang mesa.

Ang mga kawani ay iwasang
makipagkamay o mga hindi
kinakailangang  pisikal na ugnayan sa
mga pasyente.

Naiintindihan ng mga dental providers
na ito ay bagong dental environment at
sila ay kusang  makipagusap sa iyo ng
masinsinan tungkol sa iyong
appointment at sagutin ng ano mang
iyong katanungan.

Katanungan?
Mag e mail sa: 

DentistLink@ArcoraFoundation.org

Tumawag sa: 844-888-5465

Ano ang aking gagawin pagdating sa aking appointment?
Kailangan ba akong magsuot ng maskara o iba pang personal
na pananggalang na kagamitan tulad ng mga guwantes?
Paano magkaiba ang dental appointment sa mga nakaraang
appointments?
Saan ako maghihintay habang ang miyembro ng aking pamilya
ay sa kanilang appointment?

Kung ang sagot mo ay “OO” sa isa o higit pa sa mga tanong,
ang dentista o office staff at ikaw ay magkaroon ng mas
masinsinang paguusap bago ituloy ang tipanan.  Higit sa lahat
kung masama ang iyong pakiramdam, para sa iyong
kapakanan, sa mga staff at iba pa, mas nakabubuti na manatili
sa bahay at isaayos ang iyong appointment sa ibang araw

Kung ikaw ay tumawag para sa iyong appointment, ikaw ay
tatanungin ng mga kinakailangang tanong na pangkalusugan 
(tingnan ang pahina sa likod) upang ma sigurado na malusog
and handa ka sa iyong appointment

Ang mga dental offices ay ipapaalam ng mga espesipikong
hakbang na ginagawa nila upang ikaw ay maging ligtas. Narito
ang mga karagdagang tanong upang malaman mo kung ano
ang aasahan.

Ano ang ibig sabihin ng “suriin” bago
makipagtipan?
Bago ng iyong appointment ang miyembro ng dental staff ay
magtatanong ng ilang health screening questions para
maingatan ng iyong kaligtasan at mga ibang pasyente.
Pagdating sa iyong appointment, tatanungin uli ng tatlong 
 katanungan at kunin ang iyong temperatura. 

Halimbawa ng pagsusuring katanungan 



PAANO KO PANGALAGAAN ANG

AKING NGIPIN SA BAHAY? 

Narito ang mga simple at epektibong paraan
upang masiguradong  malusog ang iyong bibig
habang nasa bahay.

Kung may napuna kang kirot,pamamaga o basag na ngipin ,
huwag maghintay na gumawa ng appointment. Tumawag o mag
text sa DentistLink sa 844-888-5465 para makaugnay sa
apurahang dental care.

Magsipilyo ng ngipin gamit ng fluoride
toothpaste sa loob ng dalawang
minuto, minsan sa umaga at minsan sa
gabi.

Mag floss minsan sa isang araw.

Iwasan ng mga matamis na inumin o
malagkit na meryenda (chips, candy, etc)

Uminom ng tubig sa gripo sa buong
maghapon upang  malinis ang mga
asukal sa ngipin na sanhi ng cavity. 


