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Sở Sức khỏe Hành vi Quận San Bernardino cung cấp nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần khẩn cấp 
khác nhau. Vui lòng gọi điện hoặc đến trung tâm và/hoặc chương trình được liệt kê bên dưới để tiếp nhận các 
dịch vụ. Các cá nhân có thể tự giới thiệu hoặc được người thân, cơ quan chấp pháp hoặc nhân viên y tế đưa 
đến trung tâm. Không cần đặt lịch hẹn. Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 9-1-1 hoặc đến phòng cấp cứu 
gần nhất. 

 

CÁC TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHỦNG HOẢNG KHÔNG CẦN HẸN 
TRƯỚC (CWIC) 
CWIC cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần khẩn cấp cho các cá nhân ở mọi lứa tuổi. Các dịch vụ bao gồm 
biện pháp can thiệp, dịch vụ ổn định, điều trị và thuốc men.  Mở cửa 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. 

 
CÁC CƠ SỞ ỔN ĐỊNH KHỦNG HOẢNG (CSU) 
CSU cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần khẩn cấp cho các cá nhân ở mọi lứa tuổi. Các dịch vụ bao gồm 
biện pháp can thiệp, dịch vụ ổn định, điều trị và thuốc men.  Mở cửa 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. 

 

Merrill Center 
14677 Merrill Ave., 
Fontana (951) 643-2340 

Windsor Center 
1481 N. Windsor Dr., San 
Bernardino (909) 361-6470 

CÁC NHÓM ỨNG PHÓ KHỦNG HOẢNG CỘNG ĐỒNG (CCRT) 
CCRT cung cấp các dịch vụ can thiệp khủng hoảng trực tiếp hoặc qua điện thoại và hội nghị truyền hình – ở 
bất kỳ đâu trong Quận San Bernardino.  Các dịch vụ bao gồm đánh giá và giới thiệu đến các dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe tâm thần thích hợp. Tất cả các số điện thoại đều sẵn sàng phục vụ từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối 
hàng ngày. 

 

Gọi điện 
(800) 398-0018    
 
Nhắn tin 
(909) 420-0560    

 
 Nếu quý vị có câu hỏi, cần dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ hoặc yêu cầu điều chỉnh liên quan đến người khuyết tật miễn phí, vui lòng liên hệ với Đơn vị Tiếp cận theo số (888) 743-1478, người 
dùng TTY quay số 711 đối với tất cả các số điện thoại được liệt kê. DBH tuân thủ luật dân quyền hiện hành của liên bang và không phân biệt đối xử 
 dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, bản dạng giới, tuổi tác, tình trạng khuyết tật hoặc trình độ tiếng Anh hạn chế.                                                                                                                                              
Sửa đổi 1.23 

 

    

Sức khỏe 
  

Chăm sóc SỨC 
KHỎE TÂM THẦN 
Khẩn cấp 

7293 Dumosa Ave., Ste. 2, Yucca Valley 
(760) 365-2233 

12240 Hesperia Rd., Victorville  
(760) 245-8837 
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