Ресурси по імунізації
CТРАХУВАННЯ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО
КЛІНІКУ
Громадські центри
охорони здоров'я округу
Снохоміш
Клініка в Арлінгтоні
326 S. Stillaguamish Avenue
Arlington, WA 98223
( 360) 572-5400
Клініка в Едмондсі
23320 Highway 99
Edmonds, WA 98026
( 425) 640-5500
(Основне мед. обслуговування та
обслуговування без запису)

Клініка у Центр. Еверетті
4201 Rucker Ave
Everett, WA 98203
(425) 382-4000
(Основне мед. обслуговування та
обслуговування без запису)

Клініка в Коледжі Еверетта

Liberty Hall Building
930 North Broadway
Everett , WA 98201
( 425) 595-3900
Клініка у Північ. Еверетті
1424 Broadway
Everett , WA 98208
( 425) 789-2000
Клініка у Південному
Еверетті
1019 112th Street SW
Everett, WA 98204
( 425) 551-6200
Клініка в Ліннвуді
4111 194th Street SW
Lynnwood, WA 98036
(425) 835-5200

БЕЗ ЗАПИСУ (НА ПРИЙОМ)

Чи може ваш персонал
Чи можуть пацієнти без запису
на прийом пройти вакцинацію
допомогти пацієнтам
цього ж дня?
оформити медичне
страхування або
направити їх за допомогою Чи потрібно їм стати пацієнтами
в отриманні медичного
вашої клініки?
страхування?

Так. У наших клініках є
спеціалісти з
обслуговування пацієнтів,
які готові відповісти на
запитання та допомогти у
реєстрації.

ВАРТІСТЬ
Чи стягується будь-яка плата
за візити для імунізації або
щеплення, що проводяться в
рамках профілактичних
візитів дитини до лікаря для
учасників програми
Washington Apple Health?

Ми не рекомендуємо
незареєстрованим пацієнтам
(коли немає постійного
медичного обслуговування),
приходити на прийом тільки
для імунізації.

За саму вакцину плата не
стягується, однак
стягується плата за
адміністрування, яка
стягується незалежно від
типу візиту.

Встановлення постійного мед.
обслуговування з лікарем - це
перевірений метод
підвищення загальної якості
обслуговування пацієнта.

Ця плата зазвичай
покривається страховкою,
але може бути
скоригована для
незастрахованих осіб, які
відповідають вимогам.

Пацієнти, які спостерігаються
в нашій поліклініці без
попереднього запису, будуть
вважатися постійними
пацієнтами після завершення
візиту, проте все ще
необхідно встановити мед.
обслуговування в основного
лікаря.

КОВЗНИЙ ГРАФІК ОПЛАТИ
Чи можуть сім'ї, які не мають медичного
страхування та не бажають реєструватися,
робити щеплення дітям та дорослим та
оплачувати їх за ковзним графіком?
Чи мають вони стати пацієнтами клініки?

Так, ми скоригуємо вартість
адміністрування вакцини для
незастрахованих пацієнтів, які
відповідають вимогам.
Ми допоможемо незареєстрованим,
незастрахованим пацієнтам оформити
страхування.
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CТРАХУВАННЯ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО
КЛІНІКУ
Сі Мар Еверетт
1920 100th ST SE, Bldg. B
Everett, WA 98208
(425) 312-0202

Сі Мар Ліннвуд
4111 Alderwood Mall Blvd.
Lynnwood, WA 98036
(425) 616-4100

Сі Мар Мерісвілль
9710 State Avenue
Marysville, WA 98270
(360) 653-1742

Сі Мар Монро
17707 W Main Street
Monroe, WA 98272
(360) 282-3885

Чи може ваш персонал
допомогти пацієнтам
оформити медичне
страхування або направити
їх за допомогою в отриманні
медичного страхування?
Так. Представник
обслуговування клієнтів може
допомогти пацієнтам з правом
на отримання страхування та
реєстрацією. Представник може
пояснити переваги, які може
запропонувати кожна компанія.

БЕЗ ЗАПИСУ (НА ПРИЙОМ)
Чи можуть пацієнти без запису
на прийом пройти вакцинацію
цього ж дня?
Чи потрібно їм стати пацієнтами
вашої клініки?

ВАРТІСТЬ

КОВЗНИЙ ГРАФІК ОПЛАТИ

Чи стягується будь-яка плата
Чи можуть сім'ї, які не мають медичного
за візити для імунізації або
страхування та не бажають реєструватися,
щеплення, що проводяться в
робити щеплення дітям та дорослим та
рамках профілактичних візитів оплачувати їх за ковзним графіком?
дитини до лікаря для учасників
програми Washington Apple
Чи мають вони стати пацієнтами клініки?
Health?

Так. Перший візит може бути
тільки до медсестри для
вакцинації. Що стосується дітей,
ми просимо зареєструвати їх як
постійних пацієнтів та
записатися на прийом до
постачальника мед. послуг для
подальшого спостереження.

Для пацієнтів, які мають
діюче страхове покриття
Washington Apple Health,
імунізація ніколи не
оплачується з власної
кишені.

Так. Представник
обслуговування клієнтів
може допомогти пацієнтам з
правом на отримання
страхування та реєстрацією.
Представник може пояснити
переваги, які може
запропонувати кожна
компанія.

Так. Перший візит може бути
тільки до медсестри для
вакцинації. Що стосується дітей,
ми просимо зареєструвати їх як
постійних пацієнтів та записатися
на прийом до постачальника мед.
послуг для подальшого
спостереження.

Для пацієнтів, які мають
діюче страхове покриття
Washington Apple Health,
імунізація ніколи не
оплачується з власної
кишені.

Так. Представник
обслуговування клієнтів
може допомогти пацієнтам з
правом на отримання
страхування та реєстрацією.
Представник може пояснити
переваги, які може
запропонувати кожна
компанія.

Так. Пацієнти можуть отримати
щеплення в той же день через
нашу систему візитів до медсестри.
Вони не обов'язково повинні бути
пацієнтами нашої клініки, але
повинні повністю зареєструватися,
щоб ми могли шукати інформацію
та документувати вакцини в
Інформаційній системі імунізацій
штату Вашингтон. Ми закликаємо
пацієнтів зареєструватися, щоб
переконатися, що всі їхні
рекомендовані щеплення
проводяться вчасно.
Можливе призначення прийому того
ж дня. Ми можемо проводити
імунізацію без запису на прийом для
постійних пацієнтів. Новим пацієнтам
необхідно буде реєструватися у
постачальника мед. послуг у той же
день, якщо є можливість записатися
на прийом.

Ні. Якщо у них є діюча
страховка Washington
Apple Health, вони
отримують вакцини
безкоштовно.

Так. Сім'ї без медичного страхування та не
бажаючі реєструватися можуть отримувати
щеплення за ковзним графіком оплати. Ми
також можемо надати сумлінну оцінку
приблизної вартості візиту, щоб пацієнти
знали про можливі витрати. Ми також
можемо безкоштовно робити кілька вакцин
для незастрахованих дорослих. Ми
рекомендуємо пацієнтам надати
підтвердження доходу, щоб правильно
застосовувати ковзний графік оплати.

Плата за щеплення, які
проводяться в рамках
профілактичних оглядів
дітей, не стягується для
пацієнтів із страховкою
Washington Apple Health.

Так. Їм потрібно буде зареєструватися
як наш пацієнт, щоб претендувати на
ковзний графік оплати.

Так. Представник
обслуговування клієнтів
може допомогти пацієнтам з
правом на отримання
страхування та реєстрацією.
Представник може пояснити
переваги, які може
запропонувати кожна
компанія.

Так. І дорослі, і діти можуть отримувати
щеплення та отримувати рахунки
відповідно до ковзного графіка оплати.
Ми зареєструємо їх, щоб
задокументувати візит. Ми просимо
зробити дітей нашими пацієнтами та
налагодити обслуговування у
постачальника мед. послуг.
Так. І дорослі, і діти можуть отримувати
щеплення та отримувати рахунки
відповідно до ковзного графіка оплати.
Ми зареєструємо їх, щоб
задокументувати візит. Ми просимо
зробити дітей нашими пацієнтами та
налагодити обслуговування у
постачальника мед. послуг.

