Як дістатися до місця, де вам проведуть
вакцинацію від COVID-19
Огляд
Якщо ви користуєтесь програмою Apple Health (Medicaid) і вам необхідна допомога для відвідування
медичних закладів, Health Care Authority (HCA, Управління охорони здоров'я) оплатить вам транспорт. Ви
можете скористатись даною послугою для неекстренного відвідування лікаря, наприклад, для вакцинації
від COVID-19.

Як отримати допомогу з транспортом

Зателефонуйте транспортному представнику вашого округу (див. перелік контактів представників на стор. 2).
Представник перевірить ваше право на отримання послуг та організує транспорт, який задовольнить ваші потреби в
засобах пересування. Якщо у вас немає права на цю послугу, представник направить вас до інших місцевих
організацій.
Просимо підготувати наступну інформацію, здійснюючи дзвінок:
•
•
•
•
•
•

Ваша карта послуг ProviderOne

Ваша повна адреса місця відправлення
Місце проведення вакцинації

Ім'я та номер телефону вашого постачальника медичних послуг (ця інформація не знадобиться, якщо вам
необхідне транспортування до місця масової вакцинації від COVID-19)

Точна дата та місце прийому

Тип звернення за медичною допомогою (наприклад, діаліз, акушерське обстеження, стоматологічне
лікування, вакцинація від COVID-19, тощо)

Часті запитання

Що таке неекстренне медичне транспортування?
Це послуга, за допомогою якої ви можете дістатись на прийом до лікаря та повернутись назад. Найбільш
розповсюдженими видами транспортування є громадський автобус, таксі, вантажопасажирський автомобіль для
перевезення інвалідної коляски, ваучери на паливо, а також відшкодування коштів за проїзд. Послуга не включає
транспортування на носилках, в автомобілі швидкої допомоги або з охороною.

Чи можу я скористатись послугами неекстренного медичного транспортування для отримання вакцини від
COVID-19?
Так, ми оплачуємо проїзд в обидві сторони до будь-якого місця проведення вакцинації, включаючи аптеки, клініки
масової вакцинації та клініки "на ходу". Будь ласка, зателефонуйте транспортному представнику у вашому окрузі.
Вони організують поїздку з урахуванням ваших потреб в засобі пересування.
Хто може користуватись неекстренним медичним транспортуванням?
Клієнти Apple Health (Medicaid), яким потрібна допомога з транспортуванням, мають право на цю послугу.
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Куди мені телефонувати для отримання неекстренної транспортної допомоги?
Будь ласка, зателефонуйте транспортному представнику у вашому окрузі. Вони перевірять вашу відповідність та
скоординують поїздки. Якщо у вас немає права на цю послугу, представник направить вас до інших місцевих
організацій.

Коли мені слід зателефонувати, щоб замовити транспортування?
Вам необхідно подзвонити якомога швидше, принаймні за два робочі дні до відвідування лікаря. Термінові поїздки, з
попередженням менше, ніж два робочих дні, можливі, якщо є доступні організації.

Контакти представника
Назва представника

Округи, які обслуговуються

Номер телефону

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 (додатково 2)
1-800-233-1624
1-800-892-4817

Для отримання додаткової інформації просимо відвідати веб-сайт NEMT (неекстренне медичне транспортування) за
адресою hca.wa.gov/transportation-help.
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Щоб отримати цей документ в іншому форматі, зателефонуйте за
номером 1-800-525-0127. Якщо ви маєте вади слуху, зателефонуйте
за номером 711 (Washington Relay) або надішліть листа на адресу
електронної пошти civil.rights@doh.wa.gov.

