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Bună ziua,  

Suntem încântați să vă comunicăm o opțiune de a găsi un lucrător de îngrijire 
la domiciliu, un lucrător de asistență personală sau un însoțitor de îngrijire 
personală (furnizor de îngrijire la domiciliu). Serviciul se nume ște Carina. 
Carina este un serviciu gratuit de potrivire pentru îngrijire care ajută 
persoanele să găsească rapid furnizori de îngrijire la domiciliu. 

Pornirea în sistemul Carina este u șoară.  
Iată cum funcționează: 
Înregistra ți-vă: 
Faceți clic pe link-ul de verificare 
[https://www.carina.org/homecare/medicaid/oregon/OREGON_4006?utm_sour
ce=sfcrm&utm_medium=email&utm_campaign=OREGON_4006] pentru a vă 
înregistra. 

� Dacă aveți probleme cu codul de verificare, faceți clic aici. Introduceți 
acest cod [OREGON_4006] când vi se cere. 

� Notă: Link-ul de verificare este un link unic care nu poate fi transmis 
altor persoane și va expira în 30 de zile. Dacă aveți probleme legate de 
accesarea link-ului, vă rugăm să ne contactați 1-855-796-0605 sau să 
solicitați sprijin prin acest formular de contact. 

Căutare: 
După ce vă înregistrați, puteți să utilizați instrumentele de căutare și filtrare 
pentru a găsi un furnizor de îngrijire la domiciliu în apropierea dvs.  

Mesaj: 
Puteți trimite mesaje, discuta la telefon și să vă întâlniți personal pentru un 
interviu de screening și un interviu final.  



DHS 3863B (11/1/2022) ROMANIAN 

Potrivire: 
După ce găsiți potrivirea corectă, obțineți aprobarea de la managerul de caz, 
coordonatorul de servicii sau agentul personal pentru a începe cu noul dvs. 
furnizor de îngrijire la domiciliu.  

Dori ți să ob ține ți sprijin pentru a începe? 

 
� Sunați la sistemul Carina la numărul 1-855-796-0605 între 8 a.m. – 6 

p.m. (De luni până vineri).  

� Contactați sistemul Carina prin acest formular de contact. 

� Găsiți răspunsuri la Întrebările frecvente privind Carina. 

Carina este un site web adaptat utilizatorului unde consumatorii și familiile lor, 
angajații înregistrați și reprezentanții pot fi potriviți rapid cu furnizorii de îngrijire 
la domiciliu care le îndeplinesc nevoile. Acesta este un instrument nou și 
op țional pentru toți consumatorii la domiciliu din cadrul Medicaid Oregon și 
Proiectul Oregon privind independența (Oregon Project Independence, OPI). 
Carina a intrat în parteneriat cu următoarele pentru a dezvolta un instrument 
de potrivire a îngrijirii online, eficient, pentru a îndeplini nevoile consumatorilor 
la domiciliu de pe teritoriul statului Oregon: 

� Departamentul pentru Servicii Sociale din Oregon 

� Comisia pentru Îngrijirea la Domiciliu din Oregon 

� Autoritatea Medicală din Oregon 

� Carewell SEIU 503 

� SEIU Local 503 
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