Nguồn Tài Liệu Tiêm Chủng
BẢO HIỂM

THÔNG TIN PHÒNG
KHÁM

Trung tâm Y tế Cộng đồng
của
Quận
Snohomish
Phòng Khám Arlington
326 S. Stillaguamish Avenue
Arlington, WA 98223 (360)
572-5400
Phòng Khám Edmonds
23320 Highway 99
Edmonds, WA 98026 (425)
640-5500
(Khám Tổng Quát & Khám Không Cần
Hẹn Trước)

Phòng Khám Everett-Central
4201 Rucker Ave.
Everett, WA 98203
(425) 382-4000
(Khám Tổng Quát & Khám Không Cần
Hẹn Trước)

Phòng Khám Everett-College
Tòa nhà Liberty Hall
930 North Broadway
Everett, WA 98201 (425)
595-3900
Phòng Khám Everett-North
1424 Broadway
Everett, WA 98208 (425)
789-2000
Phòng khám Everett-South
1019 112th Street SW
Everett, WA 98204 (425) 5516200
Phòng khám Lynnwood
4111 194th Street SW
Lynnwood, WA 98036
(425) 835-5200

KHÔNG HẸN TRƯỚC

Nhân viên của bạn có thể Bệnh nhân không hẹn trước có
giúp bệnh nhân đăng ký bảo được tiêm chủng vào ngày hôm đó
hiểm y tế hoặc giới thiệu họ không?
để được giúp đỡ nhận bảo
Họ có cần phải trở thành bệnh nhân
hiểm y tế không?
của phòng khám để được làm như
vậy không?

CHI PHÍ

PHÍ THEO THANG ĐỐI CHIẾU

Có bất kỳ chi phí nào liên
Đối với những gia đình không có bảo hiểm y
quan đến các lần đi khám
tế, và không muốn đăng ký, trẻ em và người
hoặc các liều tiêm chủng
lớn có được chủng ngừa và thanh toán theo phí
như một phần của việc
theo thang đối chiếu không?
khám trẻ em tổng quát cho
những
người
có
Họ có cần phải trở thành bệnh nhân của phòng
Washington Apple Health khám không?
không?
Có. Các phòng khám của
Chúng tôi không khuyến khích
Không có tính phí cho vắc-xin, Có, chúng tôi sẽ điều chỉnh chi phí quản lý vắc
chúng tôi có các Chuyên Gia bệnh nhân không phải của Trung
tuy nhiên có một khoản phí
xin, cho những bệnh nhân không có bảo hiểm
Dịch Vụ Bệnh Nhân tại chỗ
Tâm Y Tế Cộng Động (chưa được quản lý sẽ được tính bất kể
đủ tiêu chuẩn.
sẵn sàng giải đáp các thắc mắc thiết lập) đến cơ sở chỉ để tiêm
loại khám nào.
và hỗ trợ đăng ký.
chủng.
Chúng tôi sẽ hỗ trợ những bệnh nhân chưa được
.
Phí này thường được bảo hiểm thiết lập, không có bảo hiểm, đăng ký bảo hiểm.
Thiết lập dịch vụ chăm sóc với bác chi trả nhưng có thể được điều
sĩ gia đình là một phương pháp đã chỉnh cho những người không
được chứng minh là tăng chất
có bảo hiểm đủ tiêu chuẩn.
lượng chăm sóc tổng thể của bệnh
nhân.
Những bệnh nhân đến khám không
hẹn trước tại phòng khám của
chúng tôi sẽ được coi là những
bệnh nhân của phòng khám sau khi
kết thúc buổi khám, tuy nhiên vẫn
còn nhu cầu thiết lập chăm sóc với
một bác sĩ gia đình.
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BẢO HIỂM

THÔNG TIN PHÒNG
KHÁM
Sea Mar Everett
1920 100th ST SE, Bldg. B
Everett, WA 98208
(425) 312-0202

Sea Mar Lynnwood
4111 Alderwood Mall Blvd.
Lynnwood, WA 98036
(425) 616-4100

Sea Mar Marysville
9710 State Avenue
Marysville, WA 98270
(360) 653-1742

Sea Mar Monroe
17707 W Main Street
Monroe, WA 98272
(360) 282-3885

KHÔNG HẸN TRƯỚC

CHI PHÍ

Bệnh nhân không hẹn trước có Có bất kỳ chi phí nào liên quan
được tiêm chủng vào ngày hôm đó đến các lần đi khám hoặc các
không?
liều tiêm chủng như một phần
của việc khám trẻ em tổng quát
Họ có cần phải trở thành bệnh nhân cho những người có
của phòng khám để được làm như Washington Apple Health
vậy không?
không?
Có. Đại Diện Dịch Vụ Khách
Có. Lần khám đầu tiên có thể là
Đối với những bệnh nhân hiện
Hàng luôn sẵn sàng hỗ trợ bệnh chỉ tiêm vắc xin với y tá. Đối với
đang có bảo hiểm Washington
nhân về các điều kiện và việc
trẻ em, chúng tôi yêu cầu chúng
Apple Health, sẽ không bao giờ
đăng ký bảo hiểm.
thiết lập thành bệnh nhân của
phải tự trả phí cho việc chủng
Người đại diện có thể giải thích phòng khám và lên lịch hẹn để
ngừa.
những lợi ích mà mỗi công ty
được theo dõi chăm sóc với bác sĩ
cung cấp.
gia đình.
Nhân viên của bạn có thể giúp
bệnh nhân đăng ký bảo hiểm y
tế hoặc giới thiệu họ để được
giúp đỡ nhận bảo hiểm y tế
không?

PHÍ THEO THANG ĐỐI CHIẾU
Đối với những gia đình không có bảo hiểm y
tế, và không muốn đăng ký, trẻ em và người
lớn có được chủng ngừa và thanh toán theo phí
theo thang đối chiếu không?
Họ có cần phải trở thành bệnh nhân của phòng
khám không?
Có. Cả người lớn và trẻ em đều có thể được
chủng ngừa và được thanh toán theo phí theo
thang đối chiếu. Chúng tôi sẽ đăng ký cho họ để
ghi lại chuyến thăm. Trẻ em được yêu cầu trở
thành bệnh nhân của chúng tôi và thiết lập dịch
vụ chăm sóc với bác sĩ gia đình.

Có. Đại Diện Dịch Vụ Khách
Hàng luôn sẵn sàng hỗ trợ bệnh
nhân về các điều kiện và việc
đăng ký bảo hiểm.
Người đại diện có thể giải thích
những lợi ích mà mỗi công ty
cung cấp.

Có. Lần khám đầu tiên có thể là
chỉ tiêm vắc xin với y tá. Đối với
trẻ em, chúng tôi yêu cầu chúng
thiết lập thành bệnh nhân của
phòng khám và lên lịch hẹn để
được theo dõi chăm sóc với bác sĩ
gia đình.

Đối với những bệnh nhân hiện
đang có bảo hiểm Washington
Apple Health, sẽ không bao
giờ phải tự trả phí cho việc
chủng ngừa.

Có. Cả người lớn và trẻ em đều có thể được
chủng ngừa và được thanh toán theo phí theo
thang đối chiếu. Chúng tôi sẽ đăng ký cho họ
để ghi lại chuyến thăm. Trẻ em được yêu cầu
trở thành bệnh nhân của chúng tôi và thiết lập
dịch vụ chăm sóc với bác sĩ gia đình.

Có. Đại Diện Dịch Vụ Khách
Hàng luôn sẵn sàng hỗ trợ bệnh
nhân về các điều kiện và việc
đăng ký bảo hiểm.
Người đại diện có thể giải thích
những lợi ích mà mỗi công ty
cung cấp.

Có. Bệnh nhân có thể được chủng
ngừa ngay trong ngày thông qua hệ
thống thăm khám y tá. Họ không
nhất thiết phải là bệnh nhân của
phòng khám nhưng sẽ cần phải đăng
ký đầy đủ để chúng tôi có thể tra cứu
thông tin và ghi lại các vắc xin trong
Hệ Thống Thông Tin Tiêm Chủng
Của Tiểu Bang Washington. Chúng
tôi khuyến khích bệnh nhân được
thiết lập để đảm bảo rằng họ luôn
cập nhật các loại chủng ngừa được
đề nghị.

Không. Nếu họ hiện đang có
bảo hiểm Washington Apple
Health, họ sẽ nhận được
vắc-xin miễn phí.

Có. Các gia đình không có bảo hiểm y tế và
không muốn đăng ký có thể nhận chủng ngừa
theo phí theo thang đối chiếu. Chúng tôi cũng
có thể cung cấp một Ước Tính Phí Tín Chấp
trước khi thăm khám để bệnh nhân biết về chi
phí có thể phải trả. Chúng tôi cũng có thể tiêm
miễn phí một số loại vắc xin cho người lớn
không có bảo hiểm. Chúng tôi đề nghị bệnh
nhân mang theo giấy tờ chứng minh thu nhập
để đăng ký mức phí theo thang đối chiếu một
cách hợp lý.

Có. Đại Diện Dịch Vụ Khách
Hàng luôn sẵn sàng hỗ trợ bệnh
nhân về các điều kiện và việc
đăng ký bảo hiểm.
Người đại diện có thể giải thích
những lợi ích mà mỗi công ty
cung cấp.

Có thể đặt hẹn ngay trong ngày.
Chúng tôi có thể tiêm chủng cho
những bệnh nhân đã được thiết lập
mà không cần hẹn trước. Bệnh
nhân mới sẽ cần thiết lập dịch vụ
chăm sóc với bác sĩ trong cùng
ngày nếu có sẵn lịch hẹn.

Miễn phí cho việc chủng ngừa
Có. Họ sẽ cần phải đăng ký thành bệnh nhân
như một phần của việc khám trẻ của chúng tôi để đủ điều kiện nhận phí theo
em tổng quát đối với những
thang đối chiếu.
bệnh nhân có bảo hiểm
Washington Apple Health.

