Поширені питання про права на участь у
програмі медичного страхування Apple Health з
урахуванням ситуації з COVID-19
1. Чи ризикую я втратити право на участь у програмі Apple Health (Medicaid) під час пандемії
COVID-19?
Управління охорони здоров’я (Health Care Authority, HCA) та партнери управління припинять дії щодо
ануляції покриття для всіх клієнтів Apple Health, окрім таких випадків:
•
•
•

Клієнт сам клопоче про ануляцію покриття;
Клієнт більше не є мешканцем штату Вашингтон;
Клієнт помер.

2. Я отримав(-ла) листа про те, що моє покриття анульовано через те, що його дію не
продовжено. Як я можу відновити покриття?
Якщо ваше медичне страхове покриття було анульоване через те, що його дію не було продовжено, воно
буде відновлене відділом Управління охорони здоров’я (НСА) з питань контролю прав на обслуговування.
Якщо у вас є питання, або якщо ваше покриття досі не відновлене, зателефонуйте 1-800-562-3022.
3. Чи маю я надати підтвердження щодо покриття ретроактивно?
Якщо ви не можете надіслати підтвердження доходу через ситуацію з COVID-19, Управління охорони
здоров’я (HCA) прийматиме ретроактивні декларації доходу, складені вам, як підтвердження прав на
покриття, починаючи з лютого 2020 року за кожний місяць, в який мала місце ситуація з COVID-19.
4. Чи можу я запитати про подовження терміну надання інформації, якої потребує Управління
охорони здоров’я (HCA) або Департамент соціального забезпечення та охорони здоров'я
(DSHS)?
Так. Ми надаємо додаткові 30 днів, протягом яких ви можете надати необхідну інформацію. Ви можете
зв’язатися з HCA за номером 1-800-562-3022 або з DSHS за номером 1-877-501-2233.
5. Чи має надаватися звіт про зміни ситуації?
Так. Якщо ви більше не отримуєте прибуток, або якщо ви втратили роботу та замість трудового прибутку
отримуєте допомогу безробітним, ви маєте сповістити про відповідні зміни, поновивши дані у вашій заяві.
6. Я є користувачкою покриття Apple Health, яка завагітніла. Чи маю я сповістити про
вагітність?
Так. Ви маєте сповістити про вагітність.
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7. Я вже користуюся покриттям Apple Health; чи маю я декларувати свій дохід після втрати
роботи або додаткову щотижневу допомогу безробітним?
•
•

Базова щотижнева допомога сума допомоги безробітним: так, ви маєте декларувати цей дохід
Додаткова щотижнева допомога: ні, ви не маєте декларувати суми додаткової допомоги
безробітним

8. Я отримав(-ла) федеральний чек стимулюючої допомоги. Чи маю я декларувати цей дохід?
Ні, в системі Washington Healthplanfinder декларувати суму стимулюючої допомоги не треба. Для покриття
Apple Health стимулююча допомога не враховується.
9. Авансові виплати податкового кредиту на дітей починаються 15 липня 2021 року. Чи треба
декларувати цей дохід?
Ні, декларувати щомісячні авансові виплати податкового кредиту на дітей у системі Washington
Healthplanfinder не треба. Ці виплати не враховуються Apple Health.
10. Я мешкаю за межами штату Вашингтон, але я приїхав(-ла) сюди і тепер я хворію та перебуваю
на карантині. Чи можу я подати заяву на покриття Apple Health щодо тестування та/або
лікування у зв’язку із COVID-19?
Якщо ви перебуваєте на карантині у штаті Вашингтон ви можете мати право на покриття та лікування від
COVID-19. Щоб отримати більш детальну інформацію, зателефонуйте до Управління з охорони здоров’я
(НСА) за номером: 1-800-562-3022.
11. Я отримую покриття від DSHS і, зазвичай, мені необхідно підтверджувати прибуток або
надавати довідки з банка. Чи маю я надавати такі дані на папері?
Ні, але ж ви можете самостійно задекларувати свій прибуток або ресурси, подаваючи заяву, поновлюючи
термін дії покриття або сповіщаючи про зміни ситуації. Щоб надати інформацію, телефонуйте до DSHS за
номером 1-877-501-2233.
12. Я пройшов(-ла) перевірку на COVID-19 в мобільному пункті та подав(-ла) заяву на участь у
Програмі невідкладної медичної допомоги іноземцям (AEM). Які документи я маю передати?
Кожен пункт перевірки надає різні документи. Передайе усі отримані документи, які підтверджують
проходження вами перевірки на COVID-19. Ви також маєте надати будь-які плани та/або дані про
лікування. Будь-які документи, які ви отримали від постачальника послуг на підтвердження проходження
перевірки, будуть прийняті.
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