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Thông báo này bao gồm thông tin cập nhật về việc triển khai hệ 
thống Xác minh Tiếp cận Điện tử (Electronic Visit Verification, hoặc 
EVV) toàn bang và các bước tiếp theo. 
 
EVV là quy định của luật liên bang được Quốc hội thông qua năm 
2016. Luật này yêu cầu các tiểu bang phải xác minh việc cung cấp 
dịch vụ hỗ trợ hoặc dịch vụ chăm sóc cá nhân được tài trợ bởi 
Medicaid trong thời gian thực (trong lúc đang cung cấp dịch vụ) từ 
các nhân viên chăm sóc. 
 
Chỉ các Nhân viên Hỗ trợ Cá nhân (Personal Support Worker, hoặc 
PSW) hiện đang cung cấp các dịch vụ hỗ trợ trực tiếp hoặc dịch vụ 
chăm sóc cá nhân sau đây được yêu cầu phải sử dụng EVV: 
• OR526 - Chăm sóc hỗ trợ 
• OR526/ZE - Chăm sóc hỗ trợ với tỷ lệ nhân viên 2:1 
• OR507 - Chăm sóc đại/tiểu tiện hàng ngày 
• OR502 - Chăm sóc Cá nhân theo Kế hoạch Tiểu bang 
 
Dự án thí điểm EVV với CDDP quận Jackson và Creative Supports 
Brokerage đang diễn ra tốt đẹp và đã cho chúng tôi nhiều thông tin 
quý báu để tìm ra giải pháp để đáp ứng quy định liên bang. Chúng tôi 
đánh giá cao công việc của các PSW, các đơn vị quản lý hồ sơ, nhà 
tuyển dụng được ghi nhận, và nhiều cá nhân khác trong dự án thí 
điểm nhằm giúp xác định các vấn đề trước khi thực hiện dự án đầy 
đủ. 
 
EVV sẽ được triển khai trên toàn tiểu bang vào ngày 16 tháng 7 
năm 2019. Thông tin định hướng sẽ được cung cấp vào tháng 5 
bằng thông báo riêng biệt và trên trang web EVV. 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/PROVIDERS-PARTNERS/Pages/evv.aspx).  
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Ngoài ra, chúng tôi hiểu rằng các PSW có thể cần thời gian để khám 
phá các lựa chọn khi sử dụng EVV trong lúc làm việc. ODDS muốn 
hỗ trợ các PSW bằng cách cho họ thời gian để tìm cách đáp ứng các 
yêu cầu EVV trước khi cần áp dụng ngoại lệ. Thông tin bổ sung về 
các trường hợp ngoại lệ của quy định sử dụng EVV sẽ được cung 
cấp tại buổi định hướng và trên trang web. 
 
Xin nhắc nhở quý vị, EVV sẽ hoạt động trên điện thoại thông minh và 
máy tính bảng có thể truy cập trang web eXPRS. eXPRS đã được 
điều chỉnh để có trang web dành riêng cho điện thoại và máy tính 
bảng. Hệ thống này được gọi là eXPRS Mobile-EVV 
 
Vui lòng "like" (“thích”)  trang Facebook của eXPRS để có thông tin 
cập nhật và mẹo hữu ích: 
https://www.facebook.com/EXPRSpaymentsystem/ 
 
Thông tin và cập nhật sẽ được đăng trên trang web EVV. Vui lòng 
nhớ đăng ký thuê bao để duy trì kết nối: 
https://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-
DISABILITIES/DD/PROVIDERS-PARTNERS/Pages/evv.aspx 
 
Para ver esta información en español, visite 
https://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-
DISABILITIES/DD/PROVIDERS-PARTNERS/Pages/evv.aspx 
 
Если вы желаете ознакомиться с этим уведомлением на русском языке, 
посетите веб-сайт 
https://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-
DISABILITIES/DD/PROVIDERS-PARTNERS/Pages/evv.aspx 
 
如果您需要这些信息的简体中文版，请登录网站：
https://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-
DISABILITIES/DD/PROVIDERS-PARTNERS/Pages/evv.aspx 
 
Nếu quý vị cần có thông điệp này bằng tiếng Việt, lui lòng truy cập: 
https://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-
DISABILITIES/DD/PROVIDERS-PARTNERS/Pages/evv.aspx 
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