
Toxic Exposure Screening
Ang bawat naka-enroll na Beterano ay makakatanggap ng 
paunang toxic exposure screening at isang follow-up na 
screening nang hindi bababa ng bawat limang taon. Ang mga 
Beterano na hindi naka-enroll ngunit kwalipikado ay magkakaroon 
ng pagkakataong mag-enroll at tumanggap ng screening.

Ang PACT Act ay isang bagong batas na nagpapalawak ng health care ng VA at mga 
benepisyo para sa mga Beterano na nahantad sa mga burn pit at iba pang mga 
nakakalason na sangkap. Ang batas na ito ay tumutulong na magbigay sa mga 
henerasyon ng mga Beterano—at sa kanilang mga survivor—ng pangangalaga at 
mga benepisyo na karapatan nilang makuha.
Ang batas ay nagpapalawak ng eligibility sa health care sa ilang grupo ng mga 
Beterano na maaaring hindi naging kwalipikado noon at nangangailangan ng VA na 
magyugto sa pangangalaga sa ospital, mga serbisyong medikal, at pangangalaga sa 
nursing home para sa anumang karamdaman sa tatlong bagong kategorya ng mga 
Beterano:

Kategorya 1:  Mga Beterano na lumahok sa toxic exposure risk activity
(ayon sa tinukoy ng batas) habang naglilingkod sa aktibong 
tungkulin, aktibong tungkulin para sa pagsasanay, o hindi 
aktibong pagsasanay sa tungkulin.

Kategorya 2:   Mga Beterano na nakatalaga sa isang duty station sa ilang 
partikular na lokasyon (kabilang ang airspace sa itaas) noong o 
pagkatapos ng:

Agosto 2, 1990, sa Bahrain, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, 
Saudi Arabia, Somalia, o United Arab Emirates

Septiyembre 11, 2001, sa Afghanistan, Djibouti, Egypt, Jordan, 
Lebanon, Syria, Uzbekistan, o Yemen, o anumang ibang bansa na 
tinutukoy ng VA.

Kategorya 3: Mga Beterano na nagtalaga ng suporta sa:

Operation Enduring Freedom 

Operation Iraqi Freedom 

Operation Inherent Resolve 

Operation Freedom’s Sentinel 
Operation New Dawn 
Resolute Support Mission

Ang mga Beterano na naglingkod sa mga bansang ito sa mga partikular na 
yugto ng panahon ay maaaring mag-enroll sa health care ng VA na epektibo sa 
pagsasabatas (Agosto 10, 2022).

Thailand  
Anumang U.S. o Royal Thai base 
Enero 9, 1962 - Hunyo 30, 1976

Laos
Disyembre 1, 1965 - Septyembre 30, 1969

Johnston Atoll 
(o sa isang barko na tumawag sa Johnston 
Atoll) 
Enero 1, 1972 - Septyembre 30, 1977

Republic of Vietnam 
Enero 9, 1962 - Mayo 7, 1975

Guam o American Samoa (o sa 
kanilang teritoryong katubigan) 
Enero 9, 1962 - Hulyo 31, 1980

Cambodia 
sa Mimot o Krek,Kampong Cham 
Province 
Abril 16, 1969 - Abril 30, 1969

ELIGIBILITY SA HEALTH CARE NG PACT ACT NG VA 

Alamin ang higit pa at mag-sign up sa VA.gov/PACT 
I-download ang VA Health and Benefits App 
Tumawag sa1-800-MyVA411 (1-800-698-2411) 
Maghanap ng VA sa VA.gov/find-locations/
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MGA PANGUNAHING PETSA NG ELIGIBILITY

AGOSTO 10, 2022:
Nilagdaan bilang batas ang PACT Act.

SA PAGSASABATAS (AGOSTO 10, 2022):
Maaaring mag-enroll sa health care ng VA ang mga Beterano 
na naglingkod sa Republic of Vietnam, Thailand, Laos, ilang 
probinsya sa Cambodia, Guam, o American Samoa (o 
kanilang teritoryong katubigan), o ang Johnston Atoll (o 
isang barkong tumawag doon) sa mga partikular na yugto ng 
panahon.

OKTUBRE 1, 2022 - OKTUBRE 1, 2023:
Maaaring mag-enroll sa health care ng VA ang mga Beterano 
na naglingkod sa aktibong tungkulin sa mga theater of 
combat operation sa panahon ng digmaan pagkatapos ng 
Persian Gulf War o sa pakikipaglaban sa hostile force sa 
panahon ng labanan pagkatapos ng Nobyembre 11, 1998, at 
pinaalis o pinalaya sa pagitan ng Septiyembre 11, 2001, at 
Oktubre 1, 2013.

NOBYEMBRE 8, 2022:
Simulan ang pagsasama ng toxic exposure screening para sa 
naka-enroll na mga Beterano.

OKTUBRE 1, 2024:
Yugto sa enrollment para sa Kategorya 1 at 2 para sa mga 
Beterano na pinaalis o inilabas noong Agosto 2, 1990 - 
Septiyembre 11, 2001.

OKTUBRE 1, 2026:
Yugto sa enrollment para sa Kategorya 1 at 2 para sa mga 
Beterano na pinaalis o pinalaya Setyembre 12, 2001 - 
Disyembre 31, 2006.

OKTUBRE 1, 2028:
Yugto sa enrollment para sa Kategorya 1 at 2 para sa mga 
Beterano na pinaalis o inilabas noong Enero 1, 2007 - 
Disyembre 31, 2012.

OKTUBRE 1, 2030: 
Yugto sa enrollment para sa Kategorya 1 at 2 para sa mga 
Beterano na pinalabas o inilabas noong Enero 1, 2013 - 
Disyembre 31, 2018.

OKTUBRE 1, 2032:
Yugto sa enrollment para sa mga Beterano sa Kategorya 3.

Sa pagitan ng Oktubre 1, 2022, at Oktubre 1, 2023, maaaring mag-enroll sa health care ng 
VA ang mga Beterano na naglingkod sa aktibong tungkulin sa mga theater of 
combat operation sa panahon ng digmaan pagkatapos ng Persian Gulf War o sa 
pakikipaglaban sa hostile force sa panahon ng labanan pagkatapos ng Nobyembre 
11, 1998, at pinaalis o pinalaya sa pagitan ng Septiyembre 11, 2001, at Oktubre 1, 2013.

Ang VA ay maglalathala ng mas espesipikong impormasyon sa PACT Act at mga 
benepisyo sa kapansanan na nauugnay sa pagkakahantad sa VA.gov/PACT  kapag 
ito ay available na.

https://mobile.va.gov/app/va-health-and-benefits
http://VA.gov/find-locations/
http://www.VA.gov/PACT
http://www.VA.gov/PACT



