Dịch vụ phiên dịch
Quý vị sẽ nhận được dịch vụ phiên dịch theo tùy chọn, nếu bác sĩ của quý vị cho
là cần thiết để điều trị.
Dịch vụ phiên dịch sẽ được miễn trả phí cho những người cư trú tại Đan Mạch
dưới 3 năm.
Nếu quý vị đã cư trú tại Đan Mạch hơn 3 năm, quý vị sẽ bị tính phí phiên dịch.
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Phiên dịch qua video/điện thoại trong các lần thăm khám tại bệnh viện cấp
cứu, tư vấn với bác sĩ đa khoa và bác sĩ chuyên khoa: 191 DKK
Phiên dịch viên có mặt trong các lần thăm khám tại bệnh viện cấp cứu, tư
vấn với bác sĩ đa khoa và bác sĩ chuyên khoa: 191 DKK
Phiên dịch qua video/điện thoại trong trường hợp phải nhập viện: 957
DKK. Khoản phí này sẽ chỉ được tính một lần bất kể quý vị ở lại bệnh viện
bao nhiêu ngày.
Phiên dịch viên có mặt trong trường hợp phải nhập viện: 1.675 DKK.
Khoản phí này sẽ chỉ được tính một lần bất kể quý vị ở lại bệnh viện bao
nhiêu ngày.

Không tính phí phiên dịch
1. Những bệnh nhân bị suy giảm năng lực thể chất hoặc tinh thần tạm thời
hoặc lâu dài và do đó đã mất khả năng có được các phương tiện kinh tế và
sử dụng ngôn ngữ Đan Mạch.
2. trẻ em đến hẹn khám mà không có cha mẹ đi cùng,
3. cha mẹ yêu cầu phiên dịch trong quá trình điều trị cho con hoặc
4. các cá nhân thuộc nhóm thiểu số người Đức cần phiên dịch tiếng Đức
Không tính phí phiên dịch đối với các ngôn ngữ Greenland và Faroe.
Nếu quý vị được miễn trả phí phiên dịch theo mục 1, quý vị phải gửi tài liệu bằng
văn bản về việc được miễn đó tới khu vực quý vị sinh sống (xem địa chỉ bên
dưới). Tài liệu đó phải là tuyên bố từ một bác sĩ. Người đó có thể là bác sĩ đa
khoa hoặc bác sĩ điều trị cho quý vị tại bệnh viện.
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Thanh toán
Nếu quý vị phải trả một khoản phí phiên dịch, quý vị sẽ nhận được hóa đơn từ
khu vực của mình. Quý vị sẽ nhận được hóa đơn trong e-boks hoặc bằng thư
thông thường.
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