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Thông điệp này nhằm báo cho Nhân viên Hỗ trợ Cá nhân biết về việc triển
khai toàn tiểu bang Hệ thống Xác minh Tiếp cận Điện tử (Electronic Visit
Verification, hoặc EVV).
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.
Hiện nay, chỉ các Nhân viên Hỗ trợ Cá nhân (PSW) cung cấp dịch vụ hỗ trợ
sinh hoạt hằng ngày (attendant care services) hoặc dịch vụ chăm sóc cá nhân
(personal care services) sau đây bắt buộc phải sử dụng EVV:
•
OR526 - Dịch vụ hỗ trợ sinh hoạt đời thường
•
OR526/ZE - Dịch vụ hỗ trợ sinh hoạt đời thường 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
EVV sẽ được triển khai trên toàn tiểu bang vào ngày 16 tháng 7 năm 2019.
Bắt đầu từ ngày 16 tháng 7, tất cả các PSW cung cấp các dịch vụ nêu trên
bắt buộc sẽ phải sử dụng EVV trong ngày làm việc.
EVV dùng được bằng điện thoại thông minh và máy tính bảng có khả năng
truy cập trang web eXPRS. eXPRS đã được điều chỉnh để nhận biết khi nào
nhân viên sử dụng EVV trên điện thoại và máy tính bảng. Sử dụng eXPRS
trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng được gọi là sử dụng eXPRS
EVV Di động.
Đến đầu năm 2020, PSW nào không sử dụng EVV sẽ cần phải có ngoại lệ để
tiếp tục làm việc. Quy trình và các điều kiện cần đáp ứng để có được ngoại
lệ đối với việc sử dụng EVV sẽ được thông báo vào mùa thu năm 2019. Từ
nay đến thời điểm đó, các PSW nên tìm hiểu những lựa chọn hiện có về việc
sử dụng EVV. 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.
“Giúp Mọi người được Tự lập, Mạnh khỏe và An toàn"

Các khóa giới thiệu về EVV dành cho Nhân viên Hỗ trợ Cá nhân sẽ được tổ
chức toàn tiểu bang vào tháng Năm, tháng Sáu và đầu tháng Bảy. Ngày, giờ,
địa điểm cụ thể và thông tin đăng ký khóa giới thiệu được đăng tại:
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). 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.
Vui lòng "like" (“thích”) trang Facebook của eXPRS để có thông tin cập
nhật và mẹo hữu ích: https://www.facebook.com/EXPRSpaymentsystem/

