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Thông điệp này nhằm báo cho quý vị biết về việc triển khai toàn tiểu bang Hệ
thống Xác minh Tiếp cận Điện tử (Electronic Visit Verification, hoặc EVV).
Luật liên bang mới yêu cầu các tiểu bang phải triển khai sử dụng phương pháp
xác minh dịch vụ chăm sóc bằng điện tử, được gọi là Xác minh Tiếp cận Điện tử.
EVV là quy định bắt buộc đối với tất cả dịch vụ hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày cũng
như dịch vụ chăm sóc cá nhân và sức khỏe tại gia của Medicaid mà đòi hỏi nhân
viên chăm sóc phải đến tận nhà thân chủ.
Quy định này sẽ không ảnh hưởng đến vai trò của chủ thuê việc theo thông
luật hoặc chủ thuê việc được ghi nhận. EVV sẽ được sử dụng bởi các nhân
viên hỗ trợ cá nhân (PSW) đang phục vụ quý vị để theo dõi thời gian, giờ làm
việc và dịch vụ của họ, và quý vị sẽ vẫn phải ký giấy ghi giờ làm việc của họ.
Điều quý vị và gia đình cần biết trên hết là PSW của quý vị sẽ có một phương
pháp mới để theo dõi thời gian làm việc của họ trên điện thoại thông minh hoặc
máy tính bảng. Hệ thống này được gọi là eXPRS Mobile-EVV
EVV sẽ được triển khai trên toàn tiểu bang vào ngày 16 tháng 7 năm 2019. PSW
bắt buộc phải sử dụng EVV trong ngày làm việc, bắt đầu từ ngày 16 tháng 7.
Các dịch vụ hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày và/hoặc dịch vụ chăm sóc cá nhân tại gia
thuộc dạng Medicaid do môi giới cung cấp bắt buộc phải sử dụng EVV không
muộn hơn tháng 1 năm 2020.
Một lần nữa, sự kiện này sẽ không ảnh hưởng đến các dịch vụ của quý vị, nhưng
chúng tôi muốn đảm bảo những ai đang tuyển dụng các PSW biết rằng dự án này
sắp được triển khai. Nhân viên của quý vị, Nhân viên Hỗ trợ Cá nhân, sẽ phải sử
dụng EVV di động, nhưng quý vị không cần phải làm gì khác. Quý vị sẽ vẫn phải
ký giấy ghi giờ làm việc cho nhân viên như thường.
Bảng Câu hỏi Thường gặp và các tài liệu tham khảo khác có sẵn trên trang web
Dự án Xác minh Tiếp cận Điện tử Điện tử ODDS
(https://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILEER/DD/PROVIDERSPARTNERS/Pages/evv.aspx).
Vui lòng "like" (“thích”) trang Facebook của eXPRS để có thông tin cập nhật và
mẹo hữu ích: https://www.facebook.com/EXPRSpaymentsystem/
“Giúp Mọi người được Tự lập, Mạnh khỏe và An toàn"

