ਨ ਿੱਜਤਾ ਦਸਤੂਰਾਂ ਦਾ ੋ ਨਿਸ
ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਵੇਰਵਾ ਟਦੰ ਦਾ ਹੈ ਟਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਡੀਿਲ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟਿਵੇਂ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਜਾਣਿਾਰੀ ਤੱ ਿ ਟਿਵੇਂ ਪਹੁੰ ਚ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਨਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਨਿਆ

ਾਲ ਸਮੀਨਿਆ ਿਰੋ।

ਇਹ ਟਨਿੱਜਤਾ ਨੋਟਿਸ ਇੱ ਿ ਸੰ ਘੀ ਿਨੰ ਨ , ਟਸਹਤ ਬੀਮਾ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਐਿਿ (HIPAA) ਦੀ ਲੋ ੜ ਦੇ ਤਟਹਤ ਤੁਹਾਨੰ ਟਦੱ ਤਾ ਜਾ
ਟਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਨਿੱਜਤਾ ਨੋਟਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਟਿਅਤ ਟਸਹਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੰ ਇਲਾਜ ਿਰਨ, ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਟਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਿਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਮਿਸਦਾਂ, ਟਜਨਹਾਂ ਦੀ ਿਨੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਿੁਲਾਸਾ ਿਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟਿਸ ਤਰਹਾਂ ਵਰਤ ਸਿਦੇ ਹਾਂ
ਬਾਰੇ ਦਸਦਾ ਹੈ। ਿੁਝ ਮਾਮਟਲਆਂ ਟਵੱ ਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਟਿਅਤ ਟਸਹਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਤੱ ਿ ਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਿੰ ਿਰੋਲ ਦੇ ਅਟਿਿਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱ ਸਦਾ
ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ "ਸੁਰੱਟਿਅਤ ਟਸਹਤ ਜਾਣਿਾਰੀ" (PHI) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਿੋਈ ਵੀ ਟਲਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਟਜਸ ਟਵੱ ਚ ਅਬਾਦੀ
ਸਬੰ ਿੀ ਅੰ ਿੜੇ, ਜੋ ਟਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਿਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਟਸਹਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਜੋ ਟਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟਪਛਲੀ,
ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਟਵੱ ਿ ਦੀ ਸਰੀਰਿ ਜਾਂ ਮਾਨਟਸਿ ਟਸਹਤ ਜਾਂ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂ
ਪਰਾਪਤ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਅਨਿਿਾਰ

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਹਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਗੱ ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾ ੂੰ ੂ ਿੁਝ ਅਨਿਿਾਰ ਪਰਾਪਤ ਹ ।
ਇਸ ਭਾਗ ਟਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਟਿਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਿੁਝ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ
ਟਦੱ ਤਾ ਟਗਆ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਿਲ

•

ਨਰਿਾਰਡ ਦੀ
ਇਲੈ ਿਿਰਾਨ ਿ ਜਾਂ
ਿਾਗਜ਼ੀ

ਿਲ ਪਰਾਪਤ

ਸਾਡੇ ਿੋਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਿਲ ਟਰਿਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਸਹਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱ ਿ
ਇਲੈ ਿਿਰਾਟਨਿ ਿਾਪੀ ਜਾਂ ਿਾਗਜ਼ੀ ਨਿਲ ਨੰ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ ਇੱ ਿ ਟਲਿਤੀ ਬੇਨਤੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।

•

ਸਾਨੰ ਪੁੱ ਛੋ ਟਿ ਅਟਜਹਾ ਟਿਵੇਂ ਿਰਨਾ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ 15 ਟਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਸਹਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਇੱ ਿ
ਿਾਪੀ ਜਾਂ ਇੱ ਿ ਸਾਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱ ਿ ਉੱਟਚਤ, ਲਾਗਤ ਤੇ ਅਿਾਰਤ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਸਿਦੇ

ਿਰ ਾ

ਹਾਂ।
•

ਜੇਿਰ ਿੋਈ ਦੇਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ 21 ਿਾਰਜਿਾਰੀ ਟਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਟਲਿਤੀ ਰਪ ਟਵੱ ਚ

•

ਸਟਚਤ ਿਰਾਂਗੇ ਜਦ ਜਾਣਿਾਰੀ ਟਤਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪੇਸੇਵਰ ਟਨਰਣੇ ਮੁਤਾਬਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚੀਏ ਟਿ ਤੁਹਾਡੀ PHI ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ
ਨਿਲ ਤੱ ਿ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਟਿਸੇ ਹੋਰ ਟਵਅਿਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੰ ਿਤਰੇ ਜਾਂ
ਅਸੁਰੱਟਿਅਤਾ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਟਿਸੇ ਹੋਰ ਨੰ
ਿਾਫ਼ੀ ਨੁਿਸਾਨ ਦਾ ਿਾਰਨ ਬਣ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰ ਗ ਨੰ ਇਨਿਾਰ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਟਿਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਰਨ ਦਾ ਹੱ ਿ ਹੈ।

ਗੁਪਤ ਸੰ ਚਾਰ ਬੇਨਤੀ

ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਿਲ

•

ਨਰਿਾਰਡ ਠੀਿ ਿਰ
ਲਈ ਿਨਹਣਾ

•

ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰ ਟਿਸੇ ਿਾਸ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਿ ਿਰਨ ਲਈ (ਟਜਵੇਂ ਘਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ) ਜਾਂ

•

ਟਿਸੇ ਵੱ ਿਰੇ ਪਤੇ ਤੇ ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਿਟਹ ਸਿਦੇ ਹੋ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ "ਹਾਂ" ਿਹਾਂਗੇ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਟਸਹਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੰ ਠੀਿ ਿਰਨ ਲਈ ਿਟਹ ਸਿਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰ
ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਿਰੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 10 ਟਦਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੰ

•

ਪੁੱ ਛੋ ਟਿ ਅਟਜਹਾ ਟਿਵੇਂ ਿਰਨਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਲਈ "ਨਾਂਹ" ਿਟਹ ਸਿਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਟਵੱ ਚ
ਦੇਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ 21 ਟਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਟਲਿਤੀ ਰਪ ਟਵੱ ਚ ਉਸ ਦਾ ਿਾਰਨ

ਪੰ ਨਾ 6 ਦਾ 1

Translated-Punjabi-2016-TLE/Edited-2018

ਦੱ ਸਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਰਤਦੇ ਜਾਂ

•

ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ, ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰ ਚਾਲਨਾਂ ਲਈ ਿੁਝ ਟਸਹਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਂਝ

ਾਂਹ

ਸਾਂਝਾ ਿਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ੂੰ ੂ

ਿਰਨ ਲਈ ਸਾਨੰ ਿਟਹ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰਰੀ ਨਹੀਂ ਟਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ

ਸੀਮਤ ਿਰ

ਸਟਹਮਤ ਹੀ ਹੋਈਏ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਿਭਾਲ ਨੰ ਪਰਭਾਟਵਤ ਿਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ "ਨਾਂਹ" ਵੀ ਿਟਹ

ਲਈ

ਿਨਹਣਾ

•

ਸਿਦੇ ਹਾਂ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਸੇ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਟਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਆਪਣੇ ਿੋਲੋਂ ਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰ ਿੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰ ਚਾਲਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਟਸਹਤ ਦਾ ਬੀਮਾ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ
ਉਸ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾ ਿਰਨ ਲਈ ਿਟਹ ਸਿਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ "ਹਾਂ" ਹੀ ਿਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱ ਿ ਟਿ ਉਸ
ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਿਰਨ ਦੀ ਟਿਸੇ ਿਨੰ ਨ ਵਲੋਂ ਮੰ ਗ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਉ ਹ ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਰਾਪਤ
ਿਰ ਾ ਨਜੂੰ ਾਂ

•

ਾਲ

ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ
ਸਾਂਝ ਿੀਤੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਤਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ ਟਪਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱ ਿ ਦੇ ਉਨਹਾਂ ਸਟਮਆਂ ਦੀ ਇੱ ਿ ਸਚੀ
(ਲੇ ਿੇ-ਜੋਿੇ) ਲਈ ਪੁਛ ਸਿਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਸਹਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਿੀਤੀ ਹੈ, ਟਿਸ ਨਾਲ

•

ਿੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਉਂ ਿੀਤੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਟਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਸਬੰ ਿੀ ਸੰ ਚਾਲਨਾਂ ਅਤੇ ਿੁਝ ਹੋਰ ਿੁਲਾਟਸਆਂ (ਟਜਵੇਂ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰ ਿਰਨ ਲਈ ਟਿਹਾ ਹੋਵੇ) ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਟਰਆਂ ਿੁਲਾਟਸਆਂ ਨੰ ਸ਼ਾਟਮਲ ਿਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱ ਿ
ਸਾਲ ਟਵੱ ਚ ਇੱ ਿ ਲੇ ਿਾ-ਜੋਿਾ ਮੁਫ਼ਤ ਟਵੱ ਚ ਉਪਲਬਿ ਿਰਵਾਂਗੇ ਲੇ ਟਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਮਹੀਟਨਆਂ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਇੱ ਿ ਹੋਰ ਿਾਪੀ ਦੀ ਮੰ ਗ ਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਗਤ-ਅਿਾਰਤ ਜਾਇਜ ਫੀਸ ਲਵਾਂਗੇ।

ਇਸ ਗੁਪਤ ੋ ਨਿਸ ਦੀ

•

ਤੁਸੀਂ ਟਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਇੱ ਿ ਿਾਗਜ਼ੀ ਿਾਪੀ ਦੀ ਮੰ ਗ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ

ਇੱਿ ਿਾਪੀ ਪਰਾਪਤ

ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਇਲੈ ਿਿਰਾਟਨਿ ਿਾਪੀ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰ ਦੀ ਟਦੱ ਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ਫੌਰਨ ਇੱ ਿ

ਿਰ ਾ

ਿਾਗਜ਼ੀ ਨਿਲ ਉਪਲਬਿ ਿਰਾਵਾਂਗੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਿਾਰਵਾਈ ਿਰ

•

ਲਈ ਨਿਸੇ ਹੋਰ ੂੰ ੂ ਚੁਣ ਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਸੇ ਹੋਰ ਨੰ ਮੈਡੀਿਲ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਿਾਰਨੀ ਟਦੱ ਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿੋਈ ਿਾਨੰ ਨੀ ਸਰਪਰਸਤ
ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟਵਅਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਟਿਿਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਸਹਤ ਜਾਣਿਾਰੀ

•

ਬਾਰੇ ਚੋਣਾਂ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪੱ ਿਾ ਿਰਾਂਗੇ ਟਿ ਉਸ ਟਵਅਿਤੀ ਨੰ ਇਹ ਅਟਿਿਾਰ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਿੀ ਅਸੀਂ
ਿੋਈ ਿਾਰਵਾਈ ਿਰੀਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਿਾਰਵਾਈ ਿਰ ਸਿੇ।

ਜੇ ਤੁਹਾ ੂੰ ੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਨਿ

•

ਤੁਹਾਡੇ ਅਨਿਿਾਰਾਂ ਦੀ
ਉਲੂੰਘਣਾ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

•

ਤਾਂ ਇੱਿ ਨਿਿਾਇਤ
ਫਾਈਲ ਿਰ ਾ

ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਨੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਟਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਟਿਿਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਿੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਿ ਿਰਿੇ ਟਸ਼ਿਾਇਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਸੰ ਪਰਿ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਅਿੀਰਲਾ ਪੰ ਨਾ ਵੇਿੋ

ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਾਸਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (Administrative Services) ਲਈ ਸਹਾਇਿ ਡਾਇਰੈਿਿਰ (Assistant
Director) ਨੰ ਇੱ ਿ ਟਲਿਤੀ ਟਸਿਾਇਤ PO Box 44001, ਓਲੰਟਪਆ (Olympia), WA 98504-

•

4001 ਤੇ ਭੇਜ ਸਿਦੇ ਹੋ .
ਂ ਹਯਮਨ ਸਰਟਵਟਸਜ਼
ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਟਰਿ ਅਟਿਿਾਰਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਿਾ ਦੇ ਟਡਪਾਰਿਮੇਂਿ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਐਡ
ਦੇ ਸੈਿਰੇਿਰੀ ਆਟਫ਼ਸ ਨੰ 200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C.
20201 ਤੇ ਪੱ ਤਰ ਭੇਜ ਿੇ, 1-877-696-6775 ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਿਰਿੇ ਜਾਂ
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/ ਤੇ ਟਵਟਜ਼ਿ ਿਰਿੇ ਇੱ ਿ ਟਸ਼ਿਾਇਤ ਫਾਈਲ

•

ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।
ਅਸੀਂ ਇੱ ਿ ਟਸ਼ਿਾਇਤ ਫਾਇਲ ਿਰਨ ਿਰਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਲਾਫ਼ ਟਿਸੇ ਤਰਹਾਂ ਵੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਿਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ
ਿਰਾਂਗੇ।

ਪੰ ਨਾ 6 ਦਾ 2

5/20

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਿੁਝ ਨਸਹਤ ਸਬੂੰ ਿੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇ ਿਾਂਝਾ ਿਰ ਸਬੂੰ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾ ੂੰ ੂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੱ ਸ ਸਿਦੇ ਹੋ।
ਜੇਿਰ ਹੇਠ ਟਦੱ ਤੇ ਹਲਾਤਾਂ ਟਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਿਰਨ ਸਬੰ ਿੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਪਸ਼ਿ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਿਰੋ। ਸਾਨੰ ਦੱ ਸੋ ਟਿ ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਟਿ ਸਾਨੰ ਿੀ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਟਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਾਂਗੇ।

ਸਾ ੂੰ ੂ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਇ ਹ ਾਂ
ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵੱ ਚ, ਤੁਹਾਡੇ
ਿੋਲ ਚੋਣ ਅਤੇ ਅਨਿਿਾਰ
ਦੋਵੇਂ ਹ :

•

ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਰਵਾਰ, ਿਰੀਬੀ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਿਭਾਲ ਟਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ

•
•

ਿਰਨਾ।
ਇੱ ਿ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਸਟਥਤੀ ਟਵੱ ਚ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਿਰਨਾ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰ ਦ ਦੱ ਸਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਿਰਾਂਗੇ
ਜੇ ਸਾਨੰ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਟਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟਹੱ ਤ ਟਵੱ ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਸਹਤ ਸੁਰੱਟਿਆ ਲਈ ਇੱ ਿ ਗੰ ਭੀਰ ਅਤੇ
ਤਤਿਾਲ ਿਤਰੇ ਨੰ ਘਿਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ।

ਜਦੋਂ ਤੱ ਿ ਤੁਸੀਂ ਨਲਿਤ
ਅ ੁਮਤੀ

ਾ ਦੇਵੋਂ ਇ ਹ ਾਂ

ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵੱ ਚ ਅਸੀਂ

•
•
•

ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਪਾਰਿ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਰਾਂਗੇ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫੰ ਡ ਇਿੱ ਠੇ ਿਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਰਾਂਗੇ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੰ ਵੇਚਾਂਗੇ ਨਹੀਂ

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ
ਿਦੀ

ਹੀਂ ਿਰਦੇ:
ਸਾਡੀਵਰਤੋਂਅਤੇਿੁਲਾ
ਸੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਲਈ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਹਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਂਝ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਵੇਂ ਿਰਦੇ ਹਾਂ?
ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਸਹਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਂਝ ਹੇਠਾਂ ਟਦੱ ਤੇ ਤਰੀਟਿਆਂ ਨਾਲ ਿਰਦੇ ਹਾਂ
•

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਸਹਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ
ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ PHI ਦਾ ਿੁਲਾਸਾ ਇੱ ਿ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੰ ਪਰਚੀ ਦੀ
ਦਵਾਈ ਭਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱ ਿ ਲੈ ਬਾਰਿਰੀ ਨੰ ਿਨ ਿੈਸਿ ਿਰਨ ਲਈ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੀ PHI ਦਾ ਿੁਲਾਸਾ ਜੋ ਡਾਿਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਦੇਿਭਾਲ ਿਰ ਟਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ
ਡਾਿਿਰਾਂ ਜਾਂ ਸਹਲਤ ਿੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸਵਰਾ ਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਵੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੇ ਸੂੰ ਗਠ

ੂੰ ੂ ਚਲਾਉਣ

•

ਲਈ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਸਹਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਂਝ ਆਪਣੀ ਪਰੈਿਟਿਸ ਨੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ , ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਿਭਾਲ ਨੰ ਟਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ। ਟਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਓਪਰੇਸਨਾਂ ਟਵੱ ਚ
ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਟਨਰਿਾਰਨ ਅਤੇ ਸੁਿਾਰ ਦੇ ਿੰ ਮ; ਿਰਮਚਾਰੀ ਸਮੀਟਿਆ ਦੇ ਿੰ ਮ; ਟਸਿਲਾਈ ਪਰੋਗਰਾਮ
ਟਜਸ ਟਵੱ ਚ ਟਵਟਦਆਰਥੀ, ਟਸਿਲਾਈ ਜਾਂ ਟਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਟਸੱ ਿਣ ਵਾਲੇ ਟਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ
ਪਰੈਿਿੀਸਨਰ, ਮਾਨਤਾ; ਸਰਿੀਟਫਿੇਸਨ, ਲਾਇਸੰ ਸ,

ਜਾਂ ਪਰਮਾਣਤਾ ਦੇ ਿੰ ਮ; ਸਮੀਟਿਆ ਅਤੇ

ਪਾਲਣਾ ਸਮੀਟਿਆ ਸਣੇ ,ਡਾਿਿਰੀ ਸਮੀਟਿਆ, ਲੀਗਲ ਸਰਟਵਟਸਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਪਰੋਗਰਾਮ
ਿਾਇਮ ਰੱ ਿਣੇ; ਅਤੇ ਿਾਰੋਬਾਰ ਪਰਬੰਿਨ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਬੰਿਿੀ ਿੰ ਮ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹਨ ।
•

ਤੁਹਾਡੇ PHI ਦਾ ਿੁਲਾਸਾ ਇਲਾਜ ,ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਟਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਓਪਰੇਸਨ ਦਾ ਟਹੱ ਸਾ ਹੋਣ ਦੇ
ਨਾਤੇ ,ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਟਦੱ ਤੇ ਮਿਸਦਾਂ :ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਿਾਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੰ ਯਾਦ ਿਰਉਣ ਲਈ ,ਸੰ ਭਾਵੀ
ਇਲਾਜ ਬਦਲ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰ ਿੀ ਤੁਹਾਨੰ ਸਟਚਤ ਿਰਨ ਲਈ ,ਟਸਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਤ ਲਾਭ ਜਾਂ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੰ ਟਦਲਚਸਪ ਲੱਗਣ , ਲਈ ਵੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਲਈ ਨਬੱ ਲ ਿਰ ਾ

•

ਤੁਹਾਡੀ PHI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋ ੜ ਵੇਲੇ, ਤੁਹਾਨੰ ਮੁਹੱਈਆ ਿੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਿੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਟਵੱ ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਨਰਿਾਰਤ ਮੁਲਾਿਾਤ ਜਾਂ ਟਵਿੀ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ
ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਟਸਹਤ ਬੀਮਾ ਿੰ ਪਨੀ ਨਾਲ ਿੁੱ ਝ ਗੱ ਲਬਾਤ ਿਰਨਾ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ
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PHI ਦਾ ਿੁਲਾਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟਸਹਤ ਬੀਮਾ ਿੰ ਪਨੀ ਨੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਿਰਨ ਲਈ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ
ਹੈ ਟਿ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਿੀ ਇੱ ਿ ਿਾਸ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟਸਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਟਹਤ
ਿਵਰ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ PHI ਦਾ ਿੁਲਾਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟਸਹਤ ਬੀਮਾ ਿੰ ਪਨੀ ਨੰ
ਮੈਡੀਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਦਾ ਪਰਦਰਸਨ ਿਰਿੇ ਤੁਹਾਨੰ ਪਰਦਾਨ ਿੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ
ਿਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਿੰ ਪਨੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ, ਜਾਂ ਉਪਯੋਗਤਾ
ਸਮੀਟਿਆ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਿਭਾਲ ਚ ਸਾਮਲ ਹੋਰ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਪਰਦਾਤਾ
ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰ ਿੀ ਸਰਗਰਮੀਂ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦਾ ਿੁਲਾਸਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਵੱ ਚ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਸੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨੰ ਆਬਾਦੀ ਸਬੰ ਿੀ ਅੰ ਿਟੜਆਂ ਦੀ
ਜਾਣਿਾਰੀ ਦਾ ਿੁਲਾਸਾ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਹਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਂਝ ਹੋਰ ਨਿੱ ਥੇ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੰ ਹੋਰ ਤਰੀਟਿਆਂ ਟਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਜਾਂ ਸਾਂਝ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ -ਅਟਜਹੇ ਤਰੀਿੇ ਜੋ ਜਨਤਿ ਭਲਾਈ ਟਵੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਿਰਦੇ ਹਨ ,ਟਜਵੇਂ ਟਿ ਜਨਤਿ ਟਸਹਤ ਅਤੇ
ਅਨੁਸੰਿਾਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਟਿ ਅਸੀਂ ਇਨਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੰ ਸਾਂਝਾ ਿਰ ਸਿੀਏ ,ਿਨੰ ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰ ਪਰਾ ਿਰਨਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ। ਵਿੇਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ,ਵੇਿੋ :
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html
ਜ ਤਿ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਨਿਆ

•

ਅਸੀਂ ਿੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਟਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੰ ਸਾਂਝਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ, ਟਜਵੇਂ ਟਿ:

ਮਸਨਲਆਂ ਨਵੱ ਚ ਮਦਦ

•

ਿਨੰ ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜਰ ਸੱ ਿ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਨੰ ਰੋਿਣ, ਿਾਬ ਜਾਂ ਟਰਪੋਰਿ ਿਰਨ ਲਈ

•

ਉਤਪਾਦ ਨੁਿਸ ਜਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਘਿਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇਿੱ ਠਾ ਿਰਨ ਜਾਂ ਟਰਪੋਰਿ ਿਰਨ, FDAਟਨਯੰ ਟਤਰਤ ਉਤਪਾਦਨਾਂ, ਉਤਪਾਦ ਨੰ ਵਾਪਸ ਮੰ ਗਾਉਣ, ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਬਦਲ ਯੋਗ ਅਤੇ ਪੋਸਿ-

•

ਮਾਰਿੀਟਿੰ ਗ ਟਨਗਰਾਨੀ ਿਰਨਾ
ਸੰ ਟਦਗਿ ਦੁਰਟਵਹਾਰ, ਅਣਗਟਹਲੀ ਜਾਂ ਘਰੇਲ ਟਹੰ ਸਾ ਦੀ ਟਰਪੋਰਿ ਿਰਨ ਲਈ

•
•

ਟਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਟਸਹਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਟਿਆ ਨੰ ਟਿਸੇ ਗੰ ਭੀਰ ਿਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਘੱ ਿ ਿਰਨ ਲਈ
ਿਨੰ ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱ ਿ ਟਵਅਿਤੀ ਨੰ ਜੋ ਟਿ ਇੱ ਿ ਸੰ ਚਾਰੀ ਟਬਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਿ ਟਵੱ ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ
ਸੰ ਪਰਿ ਟਵੱ ਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਿਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਨੰ ਸਟਚੱ ਤ ਿਰਨ ਲਈ

ਅ ੁਸੂੰਿਾ

ਿਰ

ਲਈ

•

ਜਦ ਇੱ ਿ ਸੰ ਸਥਾਗਤ ਸਮੀਟਿਆ ਬੋਰਡ, ਿੋਜ ਦੇ ਪਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸਮੀਟਿਆ ਿਰਿੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਜਾਂ PHI ਪਰੋਿੋਿਾਲ ਨੰ ਸੰ ਬੋਿਨ ਿਰਿੇ ਿੋਜ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਟਦੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਂਝ, ਟਸਹਤ ਅਨੁਸੰਿਾਨਾਂ ਲਈ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ।

ਿ ੂੰ ੂ

ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰ

•

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਂਝ ਿਰਾਂਗੇ ਜੇਿਰ, ਲੋ ਿਲ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰ ਘੀ ਿਨੰ ਨ ਦੀ
ਂ ਹਯਮਨ ਸਰਟਵਟਸਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਟਮਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ
ਮੰ ਗ ਹੋਵੇ, ਟਜਸ ਟਵੱ ਚ ਟਡਪਾਰਿਮੇਂਿ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਐਡ

ਲਈ

ਇਹ ਵੇਿਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਟਿ ਿੀ ਅਸੀਂ ਸੰ ਘੀ ਟਨਿੱਜਤਾ ਿਨੰ ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਵਰਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਿ ੂੰ ੂ

•

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਂਝ ਹੇਠ ਟਦੱ ਤੀਆਂ ਲਈ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ:

ਲਾਗੂ ਿਰ

•
•

ਵਰਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਾਅਟਵਆਂ ਲਈ
ਿਨੰ ਨ ਲਾਗ ਿਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਟਿਸੇ ਿਨੰ ਨ ਲਾਗ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਅਟਿਿਾਰੀ ਲਈ ਿੁਝ ਿਾਸ

ਵਾਲੇ

ਅਨਿਿਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਸਰਿਾਰੀ ਬੇ ਤੀਆਂ ੂੰ ੂ
ਪੂਰਾ ਿਰ ਾ

ਪੰ ਨਾ 6 ਦਾ 4

ਟਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰੀਰਿ ਸੱ ਿਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਸਮਾਂ; ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਇੱ ਿ ਮਸਿਿ ਭਗੌੜੇ, ਚਸ਼ਮਦੀਦ
ਗਵਾਹ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਟਵਅਿਤੀ; ਿੁਝ ਿਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਿ ਅਪਰਾਿ
ਦੇ ਟਸਿਾਰ ਹੋਵ;ੋ ਜਾਂ ਸੱ ਿ ਹੋਵੇ ਟਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟਸਹਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਪਰਾਟਿਿ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
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ਸੀ; ਸੰ ਿਿ ਟਵੱ ਚ, ਅਪਰਾਿ ਦੀ ਟਰਪੋਰਿ ਿਰਨ ਲਈ।
•
•

ਿਨੰ ਨਨ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਿਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਟਸਹਤ ਟਨਰੀਿਣ ਿਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨਾਲ
ਿਾਸ ਸਰਿਾਰੀ ਿੰ ਮਾਂ ਲਈ ਟਜਵੇਂ ਟਿ ਟਮਲਿਰੀ, ਵੈਿਰਨ, ਰਾਸ਼ਿਰੀ ਸੁਰੱਟਿਆ ਅਤੇ ਿੁਫੀਆ
ਿਾਰਵਾਈਆਂ, ਰਾਸਿਰਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਲਈ ਸੁਰੱਟਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੈਡੀਿਲ ਅਨੁਿਲਤਾ ਟਨਰਿਾਰਨ,
ਸੁਿਾਰ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਟਹਰਾਸਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਿਨੰ ਨ ਲਾਗ ਿਰਨ ਲਈ

ਮੁਿੱਦਮੇ ਅਤੇ ਿ ੂੰ ੂ ੀ

• ਇੱ ਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਿਮ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀਹੁਿਮ ਦੇ ਤਟਹਤ ਜਾਰੀ ਸੱ ਮਨਸਬਪੀਅਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ,

ਿਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ

ਿਾਰਵਾਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਟਵੱ ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਸਹਤ ਜਾਣਿਾਰੀਦੀ ਸਾਂਝ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ

ਪਰਤੀਨਿਨਰਆ
ਿੋਰੋ ਰਸ ,ਸੂੰ ਸਿਾਰ
ਡਾਇਰੈਿਿਰ ਅਤੇ ਅੂੰ ਗਦਾ
ਮਦਦ ਿਰ

•
ਦੀ

ਲਈ

ਅਸੀਂ ਇੱ ਿ ਿੋਰੋਨਰ ਜਾਂ ਮੈਡੀਿਲ ਪਰੀਿਣ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਿਸਦ ਲਈ, ਿੋਰੋਨਰ ਜਾਂ
ਮੈਡੀਿਲ ਪਰੀਿਣ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰ ਮੌਤ ਦਾ ਿਾਰਣ ਪਤਾ ਿਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਿਨੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਟਿਟਿਰਤ ਹੋਰ
ਫਰਜ਼ ਪਰੇ ਿਰਨ ਲਈ PHI ਦਾ ਿੁਲਾਸਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਿਨੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਟਿਟਿਰਤ, ਸੰ ਸਿਾਰ
ਡਾਇਰੈਿਿਰ ਨੰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਫਰਜ ਪਰੇ ਿਰਨ ਲਈ PHI ਦਾ ਿੁਲਾਸਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਹੋਣ
ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਟਹਤ ਅਟਜਹੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦਾ ਿੁਲਾਸਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਰੱਟਿਅਤ ਟਸਹਤ ਜਾਣਿਾਰੀ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਿੁਲਾਸਾ cadaveric ਅੰ ਗ, ਅੱ ਿ ਜਾਂ ਟਿਸ ਦਾਨ ਦੇ ਮਿਸਦ ਲਈ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ
•
•

ਿਨੰ ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਟਿਅਤ ਟਸਹਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਟਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਟਿਆ ਨੰ ਿਾਇਮ ਰੱ ਿਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਜੇ ਿੋਈ ਅਟਜਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਟਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਟਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ

•

ਤੁਹਾਨੰ ਫੌਰਨ ਸਟਚਤ ਿਰਾਂਗੇ
ਸਾਡਾ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਟਵੱ ਚ ਟਦੱ ਤੇ ਗਏ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਰੀਤ-ਟਰਵਾਜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ਇਸ ਦੀ

•

ਇੱ ਿ ਨਿਲ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੰ ਇੱ ਥੇ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਿਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝ ਿਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱ ਿ ਟਿ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਨੰ ਟਲਿਤ ਟਵੱ ਚ ਅਟਜਹਾ ਿਰਨ ਲਈ ਨਾ ਿਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰ ਿਟਹੰ ਦੇ ਹੋ ਟਿ ਅਸੀਂ ਅਟਜਹਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ ,ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ
ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੰ ਟਲਿਤ ਟਵੱ ਚ ਸਟਚਤ ਿਰੋ

ਵਿੇਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ,ਵੇਿੋ: www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html
ਇਸ ੋ ਨਿਸ ਦੀਆਂ ਿਰਤਾਂ ਨਵੱ ਚ ਬਦਲਾਅ :

ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਟਵੱ ਚ ਬਦਲਾਅ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਉਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਤੇ ਲਾਗ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿੋਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ,ਸਾਡੇ ਦਫਤਰ ਟਵੱ ਚ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਿ ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ
8/20/20 ਤੋਂ ਪਰਭਾਵੀ ਹੈ।
ਂ ਸਿੋਪੀ ਦੀ ਸੂੰ ਪਰਿ ਜਾਣਿਾਰੀ:
ਾਰਥਵੈਸਿ ਗੈਸਿਰੋਐ ਿਰੋਲਾਜੀ ਅਤੇ ਐਡ
Larry Gibbs
Northwest Gastroenterology
2979 Squalicum Parkway, #301
Bellingham WA, 98225
(360)734-1420
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Sandra VanderYacht, ਨਰਸ ਮੈਨੇਜਰ
Northwest Endoscopy Center

Cheryl Persse, ਟਵੱ ਤ ਮੈਨੇਜਰ
NWG/E Business Services

2930 Squalicum Parkway, #202

2930 Squalicum Parkway, #202

Bellingham WA, 98225

Bellingham WA, 98225

(360)734-1420

(360)734-1420
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