
As a member of UnitedHealthcare Community Plan, your health 
plan coverage includes rides for covered medical visits. 

Get round trip transportation to and from health care locations 
such as: 
• Doctor or therapy visits.
• Pickup for prescription drugs or medical supplies and 

equipment that cannot be mailed to you.
• Specialty mental health and substance use disorder services.
• Dental and any other benefits covered through Medi-Cal. 

National MedTrans will work with you to meet your unique 
transportation needs. They provide dependable rides and 
excellent personal service. There is no extra cost to you. 

Scheduling a ride is easy. 
Call 1-844-772-6623, TTY 711 or 844-488-9724
Monday – Friday, 7 a.m. – 7 p.m.

Rides should be scheduled at least 3 business days 
(Monday – Friday) before your appointment. 

Have these handy.
You’ll need this information 
about your provider when 
you call to schedule a ride.

• Provider’s name
• Address
• Phone number 
• Your appointment time

Learn more at  
http://bit.ly/ 
uhc-ca-members

To learn more about your health plan coverage, see 
your member handbook or call Member Services at  
1-866-270-5785, TTY 711.
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UnitedHealthcare does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, age or disability in  
health programs and activities.

We provide free services to help you communicate with us. Such as, letters in other languages or large print. 
Or, you can ask for an interpreter. To ask for help, please call the toll-free member phone number listed on 
your health plan member ID card, TTY 711, Monday through Friday, 7:00 a.m. to 7:00 p.m.

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  
Llame al 1-866-270-5785, TTY 711.

注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-866-270-5785, TTY 711。

National MedTrans makes it easy 
to use your ride benefit.



Là hội viên của UnitedHealthcare Community Plan, phạm vi 
bao trả của chương trình bảo hiểm y tế của quý vị bao gồm 
các chuyến đi được đài thọ để thăm khám y tế. 
Chuyến đi hai chiều đến và đi từ các địa điểm chăm sóc sức 
khỏe như: 
• Thăm khám bác sĩ hoặc trị liệu.
• Nhận thuốc kê đơn hoặc tiếp liệu và thiết bị y tế không thể 

gửi qua đường bưu điện cho quý vị.
• Các dịch vụ điều trị rối loạn sử dụng chất và sức khỏe tâm 

thần chuyên khoa.
• Quyền lợi nha khoa và bất kỳ quyền lợi nào khác được đài 

thọ thông qua Medi-Cal. 
National MedTrans sẽ hợp tác với quý vị nhằm đáp ứng nhu 
cầu chuyên chở của riêng quý vị. Họ cung cấp dịch vụ chuyên 
chở đáng tin cậy và dịch vụ cá nhân tuyệt vời. Quý vị không 
phải trả thêm chi phi.́

Lên lịch đi xe thật dễ dàng. 
Gọi số 1-844-772-6623, TTY 711 hoặc số 844-488-9724
Thứ Hai – Thứ Sáu, 7 giờ sáng – 7 giờ tối
Các chuyến đi cần được lên lịch ít nhất 3 ngày làm việc  
(Thứ Hai – Thứ Sáu) trước cuộc hẹn khám của quý vị. 

Hãy chuẩn bị sẵn sàng 
những thông tin này.
Quý vị sẽ cần thông tin này 
về nhà cung cấp của quý 
vị khi quý vị gọi điện để lên 
lịch đi xe.
• Tên của nhà cung cấp
• Địa chỉ
• Số điện thoại 
• Thời gian cuộc hẹn của 

quý vị

Tìm hiểu thêm tại  
http://bit.ly/uhc-ca-members

Để tìm hiểu thêm về phạm vi bao trả của chương 
trình bảo hiểm y tế của quý vị, hãy xem sổ tay hội 
viên của quý vị hoặc gọi điện cho bộ phận Dịch vụ 
Hội viên theo số 1-866-270-5785, TTY 711.
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UnitedHealthcare không kỳ thị dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tuổi tác 
hoặc tình trạng khuyết tật trong các chương trình và hoạt động sức khỏe.
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ miễn phí để giúp quý vị giao tiếp với chúng tôi. Chẳng hạn như thư 
bằng ngôn ngữ khác hoặc bản in cỡ lớn. Hoặc quý vị có thể yêu cầu một thông dịch viên. Để yêu cầu 
trợ giúp, vui lòng gọi số điện thoại miễn phí dành cho hội viên được ghi trong thẻ ID hội viên chương 
trình sức khỏe của quý vị, TTY 711, Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối.
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 
Llame al 1-866-270-5785, TTY 711.
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-866-270-5785, TTY 711。

National MedTrans giúp quý vị dễ dàng 
sử dụng quyền lợi đi xe của mình.


