
Revised: 2.8.23
1725 W. 17th Street  |  Santa Ana, CA 92706  |  (714) 834–7747  |  https://ochealthinfo.com/

Community and Nursing Services

Our staff can help with the following:

• Medical and health concerns 

• Health education

• Connecting you with:

• Health insurance 

• Emotional, health and substance use services

• Food, basic needs and other resources

• Arranging transportation to medical appointments

Working Together

to Improve Your

Health

CHAT-H  Comprehensive Health Assessment Team - Homeless

Do you have health needs? 

Do you reside in Orange County?

Are you experiencing or at risk of homelessness?  

We are here to help! 

Eligibility criteria may apply

To learn more and get connected:

• Website:  https://ochealthinfo.com/services-

programs/community-and-nursing-services

• Call:  (714) 834-7747

• E-mail:  PublicHealthNursing@ochca.com

• Fax: (714) 834-7780

• Scan QR Code

Parks
Shelters

Drop-in Centers
Shopping Centers

Community Settings
Churches

We can visit: 

https://ochealthinfo.com/services-programs/community-and-nursing-services
mailto:PublicHealthNursing@ochca.com
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Servicios Comunitarios y de Enfermeria

Nuestro personal puede ayudar con lo siguiente:

• Preocupaciones médicas y de salud

• Educación para la salud

• Conectándote con:

• Seguro de salud

• Servicios emocionales, de salud y uso de sustancias

• Alimentos, necesidades básicas y otros recursos

• Organizar el transporte a las citas médicas

Trabajando juntos

para mejorar tu

salud

CHAT-H  Equipo de evaluación integral de la salud: Personas sin hogar

¿Tiene necesidades de salud? 

¿Vives en el Condado de Orange?

¿Está experimentando o en riesgo de quedarse 
sin hogar?

¡Estamos aquí para ayudar!

Pueden aplicarse criterios de elegibilidad

Para obtener más información y conectarse:

• Sitio web:  https://ochealthinfo.com/services-

programs/community-and-nursing-services

• Llamar:  (714) 834-7747

• E-mail:  PublicHealthNursing@ochca.com

• Fax: (714) 834-7780

• Escanee el código QR

Parques
Refugios

Centros de amparo
Centros comerciales

Centros comunitarios
Iglesias

Nosotros podemos visitar:

https://ochealthinfo.com/services-programs/community-and-nursing-services
mailto:PublicHealthNursing@ochca.com
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Dịch Vụ Cộng Đồng Và Điều Dưỡng

Nhân viên của chúng tôi có thể trợ giúp những việc sau:

• Mối quan tâm về y tế và sức khỏe

• Giáo dục sức khỏe

• Kết nối bạn với:

• Bảo hiểm y tế

• Các dịch vụ về cảm xúc, sức khỏe và sử dụng chất kích thích

• Thực phẩm, nhu cầu cơ bản và các nguồn lực khác

• Sắp xếp vận chuyển đến các cuộc hẹn khám bệnh

Cùng Nhau Làm

Việc

Để Cải Thiện Sức

Khỏe Của Bạn

CHAT-H Chương Trình Đánh Giá Sức Khỏe Toàn Diện-Cho Người Vô Gia Cư

Bạn có nhu cầu về sức khỏe?

Bạn đang cư trú ở Quận Cam?

Bạn đang hoặc có nguy cơ bị vô gia cư không?

Chúng tôi có mặt để giúp đỡ!

Tiêu chuẩn hội đủ điều kiện có thể áp dụng

Để tìm hiểu thêm và kết nối với chúng tôi:

• Trang mạng :  https://ochealthinfo.com/services-

programs/community-and-nursing-services

• Gọi vào số:  (714) 834-7747

• E-mail:  PublicHealthNursing@ochca.com

• Fax: (714) 834-7780

• Quét mã QR

Công viên
Nơi tạm trú

Trung tâm gửi khách
Trung tâm mua sắm

Mọi nơi trong cộng đồng
Nhà thờ

Chúng tôi có thể ghé thăm bạn ở:

https://ochealthinfo.com/services-programs/community-and-nursing-services
mailto:PublicHealthNursing@ochca.com

