� ���డ్-19 �ాయ్��్సన్ అ�ా�ంట్��ంట్ల క� ర�ాణ�ను ఎల� �� ం���
సూ
ఠ్ ల అవ�ాహన
�క� Apple Health (Medicaid) ఉం��, � ఆ��గయ్ సంరకష్ణ�పర���న అ�ా�ంట్��ంట్ల �షయంల� స�యం అవసర���
� ే Health Care Authority (HCA, ఆ��గయ్
సంరకష్ణ అ����ట�) � ర�ాణ�ను కవర్ �ేసత్ ుం��. ���డ్-19 �ాయ్��్సన్ల వంట� ��ౖదయ్పరం�ా అతయ్వసరం�ా� అ�ా�ంట్��ంట్ల ��సం �ర� ఈ ��వను
ఉప���ంచు��వచు్చ.

ర�ాణ� ��సం స�య��న్ �� ందడం ఎల�
� ��ంట��� సంబం��ం�న ర�ాణ� బ�్ర కర్క� �ాల్ �ేయం�� (2వ ���ల�� బ�్ర కర్ �ాంట�క్్ట జ����ను చూడం��). ఆ బ�్ర కర్ � అర్హతను స��చూ�ి, � ప్రయ�ణ అవస�ాలక� త��న ర�ాణ�ను
ఏ�ాప్ట� �ే�త్ ార�. ఈ ��వక� �క� అర్హత ల�క�� �ే, ఆ బ�్ర కర్ �క� ఇతర �ా్థ�క వనర�లను సూ��ాత్ర�.
�ర� �ాల్ �ే��టప�ప్డ� దయ�ే�ి ��ం�� సమ����ా�న్ �ిద్ధం�ా ఉంచు��ం��:
•

� ProviderOne ��వల �ార్డ్

•

�ికప్ ��సం � ప���త్ �ర���మ�

•

� �ాయ్��్సన్ అ�ా�ంట్��ంట్ ల���షన్

•

�క� ��ౖదయ్పర���న స�య��న్అం��ం�ే�ా�� ��ర�, �� న్ నంబర్ (���డ్-19 �ామ���క �ాయ్��్స��షన్ స్థ ల���� �క� ర�ాణ� అవసర����ే ఈ సమ���రం �క� అవసరం
ల�దు)

•

ఖ�్చతం�ా � అ�ా�ంట్��ంట్ �ే��, సమయం

•

ఆ��గయ్ సంరకష్ణ�పర���న అ�ా�ంట్��ంట్ రకం (ఉ��., డయ�ల�ిస్, ప్రసూ� (OB), దంత సంబంధ���న, ���డ్-19 �ాయ్��్సన్ �దల�ౖన�)

తరచు�ా అ���� ప్రశన్ల�
అతయ్వసరం�ా� ��ద
ౖ య్ ర�ాణ� అంట� ఏ�ట�?

ఇ�� �ర� � ఆ��గయ్ సంరకష్ణ�పర���న అ�ా�ంట్��ంట్లక� ��ళ్ల�����, �ావ����� �క� స�యప�ే ��వ. ప్రభ�త్వ బసు్స, ట���్స, �ల్�ైర్ �ాయ్న్, �ాయ్స్ ��చర�్ల, ���ల�జ్ ��సం
���ంబర్్స��ంట్ల� అతయ్ంత �ా��రణ ర�ాల ర�ాణ� స�యం. ఈ ��వల� ��్టచ
� ర్, అంబ�ల�న్్స ల��� సుర��త ర�ాణ� ఉండవ�.

���డ్-19 �ాయ్��్సన్ అ�ా�ంట్��ంట్ల ��సం ��ను అతయ్వసరం�ా� ��ద
ౖ య్ ర�ాణ�ను ఉప���ంచు��వ��్చ?

అవ�ను, ��మ� �ారమ్�ీల�, �ామ���క �ాయ్��్స��షన్ స్థ ల�ల�, �ైవ్
్ర ��్ల�క్ల� స� ఏ �ాయ్��్స��షన్ స్థ ల�����
� � ���్లవ�ే్చ ��ండ్ ట�ప్
్ర క� ర�ాణ�ను కవర్ �ే�త్ ామ�. దయ�ే�ి �
� -త�

��ంట�ల�� ర�ాణ� బ�్ర కర్క� �ాల్ �ేయం��. �ార� � ప్రయ�ణ అవస�ాలక� త��న ట�ప్
్ర ను ఏ�ాప్ట� �ే�త్ ార�.
అతయ్వసరం�ా� ��ద
ౖ య్ ర�ాణ�ను ఎవర� ఉప���ంచు��గల�గ���ర�?

ర�ాణ�క� స�యం అవసర���న Apple Health (Medicaid) క్ల �ంట�
్ల ఈ ��వక� అర�్హల�.

అప్�ేట్ �ే�ిన �ే�� 5/1/21

అతయ్వసరం�ా� ��ద
ౖ య్ ర�ాణ� ��సం ��ను ఎవ���� �ాల్ �ేయ��?

� ��ంట��� ర�ాణ� ��వలను అం��ం�ే బ�్ర కర్ను �ాంట�క్్ట �ేయం��. �ార� � అర్హతను త�� �ే�ి, � ట�ప్
్ర లను సమన్వయం �ే�త్ ార�. ఈ ��వక� �క� అర్హత ల�క�� �ే, �ార� �మమ్�న్
ఇతర �ా్థ�క వనర�ల�� క��క్్ట �ే�త్ ార�.

ర�ాణ�ను అభయ్��్థంచ����� ��ను ఎప�ప్డ� �ాల్ �ేయ��?

� ��ౖదయ్పర���న అ�ా�ంట్��ంట్��సం �ర� �ల�ౖనంత త్వర�ా, క�సం ��ండ� ప�����లకంట� మ�ందు �ాల్ �ేయ��. వనర�ల� అందుబ�ట�ల� ఉంట� ��ండ� ప� ����ల కంట� తక�్కవ
��ట�సు���� అతయ్వసర ట�ప్
్ర ల� �ాధయ్మవ����.

బ�్ర కర్ �ాంట�క్్టల�
బ�్ర కర్ ��ర�

��వలను అం��ం�ే ��ంట�ల�

�� న్ ��ంబర్

Hopelink

King, Snohomish

1-800-923-7433

Northwest Regional Council

Island, San Juan, Skagit, Whatcom

1-800-860-6812

Paratransit Services
Human Services Council
People for People
Special Mobility Services

Clallam, Grays Harbor, Jefferson, Kitsap, Lewis,
Mason, Pacific, Pierce, Thurston

Clark, Cowlitz, Klickitat, Skamania, Wahkiakum
Benton, Chelan, Columbia, Douglas, Franklin,
Kittitas, Okanogan, Walla Walla, Yakima

Adams, Asotin, Ferry, Garfield, Grant, Lincoln,
Pend Oreille, Spokane, Stevens, Whitman

1-800-846-5438
1-800-752-9422 (ఎం�ిక 2)
1-800-233-1624
1-800-892-4817

మ��ంత సమ���రం ��సం దయ�ే�ి hca.wa.gov/transportation-help వదద్ ఉనన్ Non-Emergency Medical Transportation (NEMT, ఎన్ఇఎమ్ట�) ��బ్��ౖట్క� ��ళ్లం��.
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