ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋ ਿਟਸ: ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਿਵੱਚ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਪਰ੍ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ
ਰ ਨੋ ਿਟਸ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਾਰੇ ਕਾਨੂ ਨ
ੰ , ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਿਚ
ਿਚੰਤਾਵਾਂ, Medicare ਪਰ੍ੋਵਾਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਿਮਆਰ ਅਤੇ ਵ
ਵਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਮ
ਮਲ ਹਨ
I. ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਪਰ੍ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋ ਿਟਸ
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ਇਸ ਨੋ ਿਟਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ
ਦ ਵਰਤ ਿਕਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ
ਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂ ੰ ਜਾਹਰ ਕਦ
ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤ
ਤੁ ਸ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਿਕ
ਕਵ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਿਧ
ਧਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ
ਲ ਹੈ: ਸਾਰੇ
Walmart ਅਤੇ S
Sam’s Club ਸਟੋਰਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮੇ
ਫ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਫਾਰਮੇਸੀ,
ਸੀ ਸਟਰਲ ਿਫੱਲ, ਿਵਜ਼ਨ ਸਟਰ
ਰ/ਔਪਿਟਕਲ ਕਲੀਿਨਕ ਅਤੇ
ਤ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਥੈਰਪੀ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਸੇ ਵਾਵਾਂ।
ਅਸ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਣਕ
ਕਾਰੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਰੀ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਣ
ਣਕਾਰੀ ਨੂ ੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ
ਲ ਅਸ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। W
Wal-Mart Stores, Inc. ( “ Walmart ਅਤੇ Sam’s Club”) ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁ
ਜੜੀਆਂ
ੜ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂਨੀ
ੰਨ ਤੌਰ ਤੇ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਹ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ (“PHI”) ਦੀ ਿਨੱ
ਨੱਜਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਇਸ ਨੋ ਿਟਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਸ
ਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਿਜ਼ੰਮੇਦਾਰੀਆ
ਆਂ ਅਤੇ ਿਨੱਜਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੇ
ਡ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨੋ ਿਟਸ ਤੁਹਾਨੂ
ਹ ੰ ਦੇਣ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨੋ ਿਟਸ ਦੀਆ
ਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ
ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਲਾਗ
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Walmart ਅਤੇ Sam’s Club ਤੁ ਹਾਡੀ ਸੁਰਿਖਅਤ
ਿੱ ਖ
ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ ਜਾਂ ਉਸਨੂ ੰ ਜਾਹਰ ਿਕਵ
ਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਈ। ਅਸ ਤੁ ਹਾਡੀ PHI ਦੀ ਵਰਤ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਪਰਚੀਆਂ ਵਾਲ
ਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ/
ਇ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ
ਨ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਥੈਰਪੀ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅ
ਅਸ ਤੁ ਹਾਡੀ PHI ਨੂ ੰ ਇਲਾਜ
ਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪਰ੍ਵਾਈਡਰਾਂ
ੋਵ
,
1. ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ
ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ, ਅੱਖਾਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਰ੍ੋਵਾਈਡਰਾਂ, ਅਤੇ ਦੂ ਜੇ ਅਿਜਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਸ
ਸਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲ
ਲਾਜ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। 2. ਭੁ ਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ, ਤ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂ ੰ ਜਾਂ ਿਿਕਸੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਨੂ ੰ ਿਬੱਲ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਪੈਿਸਆਂ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਲੈਲਣ ਲਈ
ਅਸ ਤੁ ਹਾਡੀ PH
HI ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ
ਜ ਉਸਨੂ ੰ ਜਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਟੇਟ ਮੈਡੀਕੇ
ਕੇਡ (Medicade), ਮੈਡੀਕੇਅਰ
ਅ (Medicare) ਜਾਂ ਦੂ ਜੀਆ
ਆਂ ਿਸਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਲ ਬੀ
ਬੀਮੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕ
ਕਰਨਾ, ਤੁ ਹਾਡੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਸਿਿਥਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਹਦਾਂ ਨੂ ੰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਰੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਬਲ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪੈਿਸਆਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ
ਸ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 3.
3 ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਕਾਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ। ਿਸਹਤ ਦੇ ਖਭਾਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਿਜਸ ਿਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵ
ਵਾਂ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ
ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਗਾਹ
ਹਕ ਸੇਵਾ ਿਮਲੇ , ਅਸ ਤੁ ਹਾਡੀੀ PHI ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸਨੂ ੰ ਪਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਸ
ਹਾਂ। 4. ਪਰਚੀ ਵਾਲੀਆ
ਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੀਿਫੱਲ ਬਾ
ਬਾਰੇ ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀਆਂ ਲਈ ਅ
ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ। ਅਸ ਹੇਠਲੇ
ਠ ਕੰਮਾਂ
ਜ ਉਸਨੂ ੰ ਪਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: (1) ਪਰਚੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵ
ਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੀਿਫੱਲ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਨੂ
ਹ ੰ ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀਆਂ ਭੇਜਣ ਲ
ਲਈ; (2) ਦਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਰ
ਰਚੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ; (3) ਿਸਹ
ਹਤ ਸਬੰਧੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਵ ਬਾਰੇ
ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ PHI ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ
ਈ; (4) ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅੱਖਾਂ
ਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਦੂ ਜੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ
ਚ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਯਾਦ ਿਦਵਾਉ
ਉਣ ਲਈ; (5) ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ
ਲ
ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬ
ਬਦਲਵ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਿਸਫਾਰ
ਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ; (6) ਪਰਚ
ਚੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂ ੰ ਦ
ਦੂ ਜੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰਨ
ਕ ਬਾਰੇ
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਦੱਸਣ ਲਈ
ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ; (77) ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰ
ਅ
ਟਮਟ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਯਾਾਦ ਿਦਵਾਉਣ ਲਈ; (8) ਕਲ
ਲੀਿਨਕ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰ
ਇੰਟਮਟ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਰੀ ਦੇਣ ਲਈ; ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂਨੰੰ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਥੈਰਪੀ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। 5. ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਜਾਂ
ਜ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁ ਗ
ਗਤਾਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ।
ਲ
ਅਸ ਤੁ ਹਾਡੀ PHI ਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ
ਅ
ਮਬਰ ਜਾਂ ਿਮੱਤਰ ਨੂ ੰ ਪਰ੍
ਪਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁ ਹਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਭੁ ਗਤਾਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ, ਬਸ਼
ਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਤੁ ਸ ਅਿਜਹੇ ਪਰ੍ਗਟਾਵੇ
ਟ ਲਈ
ਸਿਹਮਤ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਅ
ਅਸ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਪਰ੍ਗਟਾਵੇ ਦਾ ਿਵ
ਵਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁ ਸ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ
ਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹ ਹੋ ਜਾਂ ਿਵਰੋ
ਿ ਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ
ੱ ਨਹ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸ ਆਪਣੇ ਿਬਹਤਰੀਨ ਿਵਵੇਕ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਿਕ ਅਿਜ
ਿਜਹਾ ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਬਹਤ
ਤਰੀਨ ਹੱਕ
ਿਵੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ । 6. ਕਾਨੂ ਨ
ੰ ੀ ਲੋ ੜ ਮੁਤਾਬਕ। ਜੇ ਸੰਘੀਸੰਘੀ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨ
ਨਕ ਕਾਨੂ ੰਨ ਤੁ ਹਾਡੇ PHI ਦੇ ਪਰ੍ਗਟਾਵੇ
ਗ
ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸ
ਅ ਇਸਨੂ ੰ ਪਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ। 7. ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਜਾਂ ਸੁਰਿੱ ਖ
ਖਆ ਨੂ ੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਨੂ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਜਾਂਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂ ੰ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਦੂ ਜੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਸਹ
ਹਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂ ੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ
ਖ ਨੂ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸ ਤੁ ਹਾਡੀ PHI ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਸ
ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸਨੂ ੰ ਪਰਗਟ ਕਰ
ਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਤਕ ਿਸਹਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆ
ਆਂ, ਿਜਵ ਿਕਸੇ ਿਬਮਾਰੀ ਨੂ ੰ ਰੋਕ
ਕਣ ਜਾ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੱਟਾਂ ਤ ਬਚਾਅ ਲਈ, ਦਵਾਈਆ
ਆਂ ਦੀਆਂ
ਪਰ੍ਤੀਿਕਿਰਆਵਾਂ ਜ
ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਕਠਨਾਈਆਂ
ਕ
ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਤਪਾਦ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ
ਵ
ਲਈ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ, ਬਜ਼ੁ
ਬ ਰਗਾਂ ਜਾਂ ਆਸ਼ਰਤ ਬਾਲਗਾਂਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁ ਰਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਅਣ
ਣਗਿਹਲੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ
ਈ ਅਸ ਤੁ ਹਾਡੀ PHI ਪਰਗ
ਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਰ੍ਪਗਟਾਵਾ,
ਿਸਰਫ, ਿਕਸੇ ਦੀ ਮ
ਮਦਦ ਲਈ ਖਤਰੇ ਨੂ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ
ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 8. ਿਸਹਤ
ਤ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗਤੀੀਿਵਧੀਆਂ ਲਈ। ਅਸ ਤੁ ਹਾਡ
ਡੀ PHI ਿਸਹਤ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ
ਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂ ੰ ਪਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਦੇ ਹਾਂ ਿਜਸ ਕੋਲ ਅਿਜਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ
ਦੁ ਆਰਾ ਿਸਹਤ ਦੇ
ਦਖਭਾਲ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਿਨਗਰਾਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗਤੀ
ਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਆਿਡਟ, ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ,
ਚ
ਮੁਆਇਨੇ ਅਤੇ ਲਾਈਸਸ
ਲ
ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਿਮਲ
ਲ ਹੈ। 9. ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕਦ
ੱ ਿਮ
ਮਆਂ ਅਤੇ ਿਵਵਾਦਾਂ ਲਈ। ਜੇ ਤ
ਤੁ ਸ ਿਕਸੇ ਮੁਕੱਦਮ ਜਾਂ ਿਵਵਾਾਦ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ
ਅ
ਕਮ ਿਮਲਣ ਤੇ ਅਸ ਤੁ ਹਾਡੀ PHI ਦਾ ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਕਰ ਸਕ
ਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤੀ ਸੰਮਨ, ਪਤ
ਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਜਾਾਂ ਿਵਵਾਦ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਿਕਸੇ
ਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁ ਆਰਾ ਿਕਸੇ
ਸੇ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਜਵ
ਵਾਬ ਿਵੱਚ ਵੀ ਅਸ ਤੁ ਹਾਡੀ P
PHI ਪਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ
ਪ ਅਸ
ਜਾਂ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਹੁਕ
ਇਹ ਿਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਇਸ ਬੇਨਤੀ (ਿਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਲਖਤੀ ਨੋ ਿਟਸ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ) ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਦੱ
ਦਸਣ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਰੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂ ੰ ਸੁ
ਸਰੱ
ਰ ਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਰਡ
ਡਰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣ
ਣ। 10. ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ।
ਅਸ ਤੁ ਹਾਡੀ PH
HI ਪਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: (1) ਜੇ ਤੁ ਸ ਫੌਜੀ ਹੋ, ਫੌਜੀ ਅਿਧ
ਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੰਗਣ ਤੇ; (2) ਜੇ ਤੁ ਸ ਜੇਲਹ੍ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਿਹਰਾਸ
ਸਤ ਿਵੱਚ ਹੋ, ਜੇਲਹ੍ ਜਾਂ ਕਾਨੂ ੰਨ ਪਾਲਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂ ੰ; (3) ਕੁ ਝ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਕਾਨੂ ੰਨ ਪ
ਪਾਲਣ ਿਵਵਸਥਾ ਵਲ ਬੇਨਤੀ ਿਮਲਣ ਤੇ; (4) ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਆ ਲਈ,
ਕਾਨੂ ੰਨ ਵਲ ਮਨਜ਼ੂ
ਜ਼ੂਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ; (5) ਅਿਧਕ
ਕਾਰ-ਪਰ੍ਾਪਤ ਸੰਘੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆ
ਆਂ ਨੂ ੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਦੂ ਜੇ ਮਨ
ਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਿਵਦੇ
ਿਵ ਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਪਰ੍ਮੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁ ਰੱਿਖਆ ਲਈ। 11. ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ। ਵਰਕਰਾਂਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਦੂ ਜੇ ਅਿਜ
ਜਹੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਅਸ ਤੁਹਾਡੀ
ਹ PHI
ਪਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਦੇ ਹਾਂ। 12. ਅੰਗਾਂ ਜਾਂ ਿਟਸ਼ੂ ਦੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਦਾਨ ਜਾਂ
ਜ ਟਰ੍ ਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ
ਈ ਵੀ ਅਸ ਤੁ ਹਾਡੀ PHI ਅੰਗ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂਾਂ ਦੂ ਜੀਆਂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ
ਵਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਾਂ। 13. ਕੋਰੋਨਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਸ
ਸੰਸਕਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ।। ਤੁ ਹਾਡੀ
ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅ
ਅਸ ਤੁ ਹਾਡੀ PHI ਨੂ ੰ ਿਕਸੇ ਿਫਊ
ਊਨਰਲ ਹੋਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕੋਰੋਨਰ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰ
ਰਤਾ ਨੂ ੰ, ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉ
ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਿਡਊਟੀਆਂ ਪ
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। 14. ਿਨੱਜ
ਜੀ ਪਰ੍ਤੀਿਨਧਾਂ ਲਈ। ਅਸ ਤੁ ਹਾਡੀ PHI ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅ
ਅਕਤੀ ਨੂ ੰ
ਪਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਦੇ ਹਾਂ ਿਜਸਨੂ ੰ ਇਸਦਾ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਿਜਵ ਮਾਤਾ/ਿਿਪਤਾ, ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਿਨਗਰਾਨ, ਤੁ ਹਾਡੀ
ਹ ਇਸਟੇਟ ਦਾ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਕ ਜਾਾਂ ਪਰ੍ਬੰਧਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਅਕ
ਅਕਤੀ ਿਜਸ ਨੂ ੰ ਿਕਸੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨ
ਨੂ ੰਨ ਹੇਠ ਇਸਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇ। 15. ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਲਈ। ਤੁ ਹਾਡੀ ਅਨੁ ਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਸ
ਸ ਤੁ ਹਾਡੀ
PHI ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਤੀ
ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ, ਪਰ੍ਤੀਿਨੱਧਾਂ
ਧ , ਸੇਵਾ ਪਰ੍ੋਵਾਈਡਰਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਠੇ ਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂ ੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ
ਤ ਜੋ ਟੀਚੇ-ਬੱਧ ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਵਾਲੀਆਂ
ਵ
ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਭੇਜ
ਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। 16. PHI ਦ
ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਲਈ। ਿਸੱਧੀ ਜਾਂ ਅ
ਅਿਸੱਧੀ ਉਜਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅ
ਅਸ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁ ਹਾਡੀ PHI ਨੂ ੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਤਦ ਤਕ ਪਰਗਟ ਨਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ
ਜ ਤਕ ਇਹ ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਿਕਸੇ
ਸੇ ਦੂ ਜੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਦ (covvered entity) ਨੂ ੰ ਇਲਾਜ
ਜ ਜਾਂ ਭੁ ਗਤਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ
ਈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਸੰਘੀਕ
ਕਾਨੂ ੰਨ ਦੁ ਆਰਾ ਅਿਧਿਕਰ੍ਤ ਕੀਤੇ
ਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਿਜਹੇ ਮਾਮਿਲਆਂ
ਮ
ਉ
PHI ਨੂ ੰ ਿਤਆਰ ਕਰ
ਰਨ ਜਾਂ ਉਸਨੂ ੰ ਭੇਜਣ ਤੇ ਹੋਏ ਵਾਜਬ
ਵ
ਖਰਚੇ ਤ ਵੱਧ ਨਹ ਹੋਵੇ
ਵਗ
ੇ ੀ। 17. ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਥੀਆਂ
ਆਂ ਲਈ। ਅਸ ਤੁ ਹਾਡੀ PHI ਨੂ ੰ ਕੁ ਝ ਖਾਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਥੀੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ
ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ
ਿਵੱਚ, ਪਰ੍ਗਟਾਵੇ ਲਈ ਸਾਨੂ ੰ ਿਮਲ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਉਜਰਤ
ਹਨ। ਅਸ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਡੀ PHI ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਥੀ
ਸ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਅਸ
ਅ ਉਸਨੂ ੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖ
ਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆ
ਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਿਬਲ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵ
ਵਾਲੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਨੂ ੰ ਭੇਜ ਸਕੇ। ਸੰਸਘੀਸੰਘੀ
ਕਾਨੂ ੰਨ ਇਹ ਮੰਗ ਕ
ਦ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਅਸ ਆਪ
ਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ
ਇ
ਕਰੀਏ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ਾਂਾ ਕਾਨੂ ੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ W
Walmart ਅਤੇ Sam’s Cluub ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 18. ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ। ਅਸ ਤੁ ਹਾਡੀ PHI ਨੂ ੰ ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ PHI ਦੀ
ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸ
ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਜਥੇ ਸੁਰੱ
ਰਿੱ ਖਅਤ ਹਦ (covered en
ntity) ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਥੀ ਨੂ ੰ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਉਜਰਤ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਖਰਚਾ-ਅਧਾਰਤ ਫੀੀਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਉਦੇ
ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ PHI ਨੂ ੰ ਿਤਆਰ ਕ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਿਢਆ ਜਾ ਸਕੇ। 19. ਰੋਗਾਂ ਤ ਬਚਾਅ
ਲਈ ਟੀਿਕਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਾਂ ਿਕ
ਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂ ੰਨ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸ ਿਕਸੇ ਸਕੂ ਲ ਦ
ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
ਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਟੀਿਕਆਂ ਦ
ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਸਕੂ ਲ ਨੂ ੰ ਦੱਸ ਸ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਿਨਗ
ਗਰਾਨ ਜਾਂ ਮੁਕਤ ਨਾਬਾਿਲਗ (emancipated minor)) ਜਾਂ ਕੋਈ
ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ, ਜੋ
ਜ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਅ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 20. ਫਾਰ
ਰਮੇਸੀ ਦੀ ਡਰ੍ ਾਈਵ-ਥਰੂ ਿਖੜਕੀ
ਕੀ ਰਾਹ ਇਤਫਾਕੀਆ ਪਰ੍ਗਟਾਾਵੇ। ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ
ਆ ਕੁ ਝ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਅਸ ਡਰ੍ ਾਈਵ
ਵ-ਥਰੂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਰਮੇਸੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂ ੰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਿਵੱਚ ਜਾਂ
ਜ ਉਸਦੇ
ਵਅਕਤੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਸ ਵਾਧੂ ਿਨੱਜਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸਲਾਹ ਿਦਆ
ਆਂਗੇ ਿਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਤੁ ਸ ਸਟੋਰ ਜ
ਜਾਂ ਕਲੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ। 211. ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ
ਦੀ ਵਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰ੍ਗਟਾਾਵੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ। ਇਸ ਨੋਿਟਸ
ਿ ਿਵੱਚ
ਨੇ ੜੇ ਖੜਾ ਕੋਈ ਿਵ
ਿਦੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਇ
ਇਲਾਵਾ, ਅਸ ਤੁ ਹਾਡੀ PHI ਦੀ,
ਦ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਿਬਨਾਂ, ਿਕਧਰੇ ਵੀ ਵਰਤ ਜਾਂ ਜਾਹਰ
ਰ ਨਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁ ਸ ਆਪਣ
ਣੀ PHI ਦੀ ਵਰਤ ਜਾਂ ਜਾਹਰਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂ ੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ ਤੁ
ਤਸ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਕਰ
ਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁ ਸ ਆਪਣੀੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੇ ਉਦੇ
ਉ ਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤ ਵਰਤ ਅਤੇ
ਅ ਜਾਹਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦ
ਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਿਸਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਿਲਆਂ
ਮ
ਦੇ ਿਜਥੇ ਅਸ ਤੁ ਹਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਾਂ। ਸੰਘੀ HIPAA ਿਨਯ
ਯਮਾਂ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਰੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂ ੰਨਾਂ
ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ
ਜ ਤੁ ਹਾਡੀ PHI ਦੇ ਿਸਲਿਸਲੇ
ਲੇ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦਰਾੜ ਪਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਸ
ਇ ਬਾਰੇ ਨੋ ਿਟਸ ਭੇਿਜਆ ਜਾਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂ ੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ www.walmaart.com, www.samsclub.com ਿਵਖੇ ਜਾਂ ਬੇਨ ਤੀ ਕਰਨ ਤੇ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਸ
ਸਟੋ ਰ ਜਾਂ ਕਲੱ ਬ ਿਵੱ ਚ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਸਾਡੇ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਿਵ
ਵੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੁ ਹਾਡੀੀ ਸੁਰਿੱ ਖਅਤ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਰੀ ਸਬੰਧੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਹੇਠਲੇ ਹੱਕ ਹਨ
ਹ
1. ਇਲਾਜ, ਭੁ ਗਤਾਾਨ ਜਾਂ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ
ਕ
ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ PHI ਦੀ ਵਰਤ ਜਾਂ ਪਰ੍ਗਟਾਵੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ
ਜ ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਭੁ ਗਤਾਨ
ਤ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਿਕਸੇ ਿਵਅ
ਅਕਤੀ, ਿਜਵ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ
ਸੇ ਮਬਰ ਜਾਂ ਿਮੱਤਰ, ਲਈ PH
HI ਦੀ ਵਰਤ ਜਾਂ ਪਰ੍ਗਟਾਵੇ ਉੱੱਪਰ ਤੁ ਸ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ
ਈ ਬੇਨਤੀ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁ ਹ
ਹਾਡੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂ ੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹ
ਨ ਹੈ। ਜੇ ਅਸ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਾਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸ , ਕੁ ਝ ਐਮਰਜ
ਜਸੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂ ਨ
ੰ ੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂ ੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੁ ਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। 2. ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ
ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭੁ ਗਤਾਨ ਵਾਲੀਆਂ (ਆਪਣੀੀ ਜੇਬ ਿਵਚ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਹ ਿਸਹਤ ਪਲਾਨ ਨੂ ੰ PHI ਦੇ
ਦ ਕੁ ਝ ਪਰ੍ਗਟਾਵੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦਸ਼ ਲਈ ਤੁ ਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕ
ਕਦੇ ਹੋ। 3. ਜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਗ
ਗਜ਼ੀ ਜਾਂ ਇਲੈ ਕਟਰ੍ ਾਿਨਕ ਕਾਪੀੀ ਦਾ ਤੁ ਸ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂ ੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ
ਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲ
ਲੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਿਬਿਲੰਗ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁ ਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰੀ ਕ
ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ ਇਸਦੇ ਖਰ
ਰਚੇ ਦੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕਰ
ਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂ ੰ
ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਸ
ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕ
ਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਿਵ
ਵੱਚ ਤੁ ਸ ਨਾਮੰਜ਼ੂਰੀ ਉੱਪਰ ਪੁਨਰਿਵਚਾਰ
ਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 4. ਜੇ ਤੁ ਹਾਡ
ਡੀ PHI ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁ ਸ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕ
ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੇਨ
ਨਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਨ
ਨ ਦੱਸਣਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ PHI ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜ
ਜੇ ਉਹ Walmart ਜਾਂ Sam’’s Club ਦੁ ਆਰਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ PHI ਦਾ ਿਹੱ
ਹੱਸਾ ਨਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕ
ਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬੇਨਤ
ਤੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮੱਦ ਬਾਰੇ, ਜੋ
ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੀ
ਆ
ਅਸਿਹਮਤੀ ਦਾ ਿਲਖ
ਖਤੀ ਿਬਆਨ ਜਮਹ੍ਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ
ਦ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਹ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅਸ
ਸ ਇਸ ਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਿਦਆਂਗੇ ਅ
ਅਤੇ ਉਸ ਮੱਦ ਜਾਂ ਿਬਆਨ ਦ
ਦੇ ਪਰ੍ਗਟਾਵੇ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗ
ਦੇ ਸਮ, ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ
ਹ, ਇਸਨੂ ੰ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਾਂਗੇ
ਗ।ੇ 5. ਤੁ ਸ ਆਪਣੀ PHI ਦੇ ਪਰ੍ਗਟਾਿਵਆਂ ਦਾ ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤ
ਤਾਬ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁ ਹਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰ੍ਗ ਟਾਿਵਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਹੁਦ
ੰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਲਾਜ, ਭੁ ਗ
ਗਤਾਨ ਜਾਂ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ
ਗ
ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹ ਹੁੰਦੇ। ਤਹਾਡੀ
ਤੁ
ਬੇਨਤੀ ਿਵੱਚ ਇਕ ਿਨਸ਼
ਸ਼ਿਚਤ ਅਰਸਾ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤ ਵੱਧ ਨਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਵ
ਿਵੱਚ ਅਪਰ੍ੈਲ 14, 2003 ਤ ਪਿਿਹਲਾਂ ਦੀਆਂ ਿਮਤੀਆਂ ਸ਼ਾਿਮਲ
ਲ ਨਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। 6. ਤੁ ਸ
ਜਾਂ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਪਰ੍ਗਟਾਵੇ
ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸ ਿਕਸੇ
ਿਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੀਏ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁ ਸ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਹੋ ਿਕ ਅਸ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਸ
ਸਰਫ ਕੰਮ ਤੇ, ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਦੂ ਜੇ ਿਰ
ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਤੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਆਿਫਸ ਬਾਕਸ ਰਾਹ ਸੰਪਰਕ
ਕ ਕਰੀਏ।
ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਿਵੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂ
ਰਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਹਾਡੇ
ਤੁ
ਨਾਲ ਿਕਵ ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਸੰ
ਸਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਾ ਹੈ। ਅਸ ਵਾਜਬ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁ ਸ ਇਹ
ਹਨਾਂ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉ
ਉਣ ਵਾਲੇ
Walmart ਜਾਂ Sam’s Club ਿਟਕਾਣੇ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ
ਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਦਾ ਫਾਰ
ਰਮ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਿਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੋ
ਜ:ੋ HIPAA Compliance, Wal-Mart Stores, Incc., 702 SW 8th Street, Mailstop #0230, Benttonville, AR. 72716-0230. ਇਸ
ਕਾਪੀ ਤੁ ਹਾਡੇ Walmart, Sa
am’s Club ਜਾਂ ਨੇ ਬਰਹੁਡ ਮਾਰਿਕਟ
ਮ
ਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਿਮਲ
ਿਮ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁ ਸ ਇਸ
ਸ ਨੂ ੰ ਔਨਲਾਈਨ www.waalmart.com ਜਾਂ www.s amsclub.com ਤੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਨੋ ਿਟਸ ਦੀ ਪੇਪਰ ਕ
ਇਸ ਿਨੱਜਤਾ ਦੇ ਅ
ਅਮਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋ ਿਟਸ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਇਸ ਨੋ ਿਟਸ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂ ੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਾਨੂ ੰ ਹੱਕ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਸੋਧ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਨੋ ਿਟਸ
ਟ ਨੂ ੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਹਲਾਂ ਤ ਮੌ
ਮਜੂਦ ਤੁ ਹਾਡੀ PHI ਉੱਪਰ ਅ
ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਿਮਲਣ ਵਾਲ
ਲੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਪਰ
ਰ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਨੋ ਿਟ
ਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਅਸ ਿਕਸੇ
ਸੇ ਜਨਤਕ
ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸ ਆਪਣੇ ਨੋ ਿਟਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ
ਤ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਨੋ ਿਟਸ ਦੀ ਕਾਪੀ
ਪੀ ਤੁ ਸ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ww
ww.walmart.com ਜਾਂ w
www.samsclub.com, ਿਵਖੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂ ੰ ਬੇਨਤੀ ਕ
ਕਰਕੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਸਮੱਿਸਆ ਦੀ ਸੂਚਨਾ
ਚ ਦੇਣ ਲਈ
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮਨ ਿਵੱ
ਵੱਚ ਇਸ ਨੋ ਿਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ
ਰ ਕਰੋ: HIPAA Compliaance, Wal-Mart Store
es Inc., 702 SW 8th St,, Mailstop #0230, Ben
ntonville, AR. 72716-0
0230 ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ (800) WALL-MART ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵ
ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ
ਿਨੱਜਤਾ ਸਬੰਧੀ ਤੁ ਹ
ਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਸ Health & Wellness
W
HIPAA Comp
pliance Officer ਕੋਲ ਉੱਪ
ੱਪਰ ਦੱਸੇ ਪਤੇ ਤੇ ਜਾਂ Secrettary of the Dept. of H
Health and Human Services, Office for Civil Rights ਕੋਲ ਇੱਕ ਿਲਖਤੀੀ ਿਰਪੋਰਟ
ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕ
ਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ ਬਦ
ਦਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

II. ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ
ੱ ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰ੍ਸਤਾਿਵਤ ਕਾਨੂ ਨ
ੰ
ਪਰ੍ਵ
ੋ ਾਈਡਰ ਦੀਆਂ
ਆ ਿਜ਼ੰਮਵ
ੇ ਾਰੀਆਂ: 1. ਕੀਤੀ ਜਾਣ
ਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ/ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ
ਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿਹਲਾਂ ਤ ਿਮਲਣਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦੇਖਭਾਲ
ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਭਾਗ, ਿਵਿਜ਼
ਿਜ਼ਟਾਂ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਤੇ ਦੇ ਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਹੋਈ
ਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ; 2. ਦੇਖਭਾਲ
ਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮ
ਮ-ਸਮ ਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ
ਰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਣਾ;
ਣ 3. ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਇਲਾਜ
ਜ ਕਰਨ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਪਰ੍ਸਤੁ ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਭਾਲ ਜ
ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰ
ਰਨਾ; 4. ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਉਸਦੇ ਖਰਚ
ਚੇ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਦੇਖਭਾਲ/ਸੇਵਾ ਲਈ
ਈ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਵਲ ਭੁ ਗਤਾਨ ਦੀ
ਦ ਆਸ ਅਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਿਜ
ਜਸਦੇ ਲਈ ਕਲਾਇੰਟ/ਮਰੀਜ਼ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣਗੇ
ਣ , ਬਾਰੇ ਪਿਹਲਾਂ ਤ ਜ਼ਬਾਨੀ
ਨੀ ਅਤੇ ਿਲਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮ
ਮਲਣਾ; 5. ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਸਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ
ਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕਲ
ਲਾਇੰਟ/ਮਰੀਜ਼
ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਿਵਅ
ਅਕਤੀਤਵ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਿਖਆ
ਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ;
ਜ
6. ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਿਚੰਨਹ੍ਾਂ ਰਾਹ ਿਵਿਜ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਅਮ
ਮਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣਾ; 7. ਦੁ ਰਿਵਹਾਰ, ਅਣਗਿਹਲੀ,, ਜਾਂ ਸ਼ਾਬਿਦਕ, ਿਜਨਸੀ ਅਤੇ
ਤ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤ ਲੱਗੀੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰਕ ਦੁਰਿਵਹਾਰ,
ਰ
ਅਤੇ
ਕਲਾਇੰਟ/ਮਰੀਜ਼ ਦ
ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਦੇ ਗਬਨ ਤ ਮੁਕਤ
ਕ ਰਿਹਣਾ; 8. ਿਕਸੇ ਰੋਕ-ਟੋ
ਟਕ, ਿਵਘਨ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਿਵ
ਵਤਕਰੇ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਾਈ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਦੇਖ
ਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਦ
ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿਸ਼ਕ
ਕਿਵਆਂ/ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪਰ੍ਗਟ ਕ
ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਨੀਤੀ, ਅਮਲੇ ਜਾਂ ਦੇ
ਦਖਭਾਲ/ਸੇਵਾ
ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆ
ਆਂ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ; 9. ਿਦ
ਦੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ (ਜਾਂ ਨਾ ਿਦੱਤੇ
ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ) ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਦੀ
ਦ ਬੇਕਦਰੀ ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਿਵਆਂ//ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ
ਲ ਕਰਵਾਉਣਾ; 10. ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰ੍ੋਵਾਈਡਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦੇਖਭਾਲ
ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ; 11. ਕਲਾਇੰਟ/ਮਰੀਜ਼
ਟ
ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚਲੀ
ਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਤ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ (Prote
ected Health Informattion) ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਿਨੱ
ਨੱਜ ਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਣੀ; 12.. ਕਲੀਿਨਕਲ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪ
ਪਰ੍ਗਟਾਵੇ ਬਾਰੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ
ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਬਾਰੇ
ਰੇ ਦੱਿਸਆ ਜਾਣਾ; 13. ਡਾਕਟ
ਟਰ ਜਾਂ ਪਰ੍ੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ
ਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਬਨਾਂ
ਿ
ਿਕਸੇ ਿਵਤਕਰੇ ਦੇ ਕੀਤੀ
ਤੀ ਜਾਣੀ; 14. ਿਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਕੋ ਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮ ਿਵ
ਿਵੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ (ਜੇ ਕੋਈ ਹ
ਹਨ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀੀ; 15. ਆਪਣੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ
ਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲਣੀ
ਣੀ; 16. ਸੰਸਥਾ ਦੁ ਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆ
ਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਹਨ
ਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਮ
ਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲਣ
ਣਾ।

ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ: 1. ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ/ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਜਦ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਿਸਹਤ, ਦਵਾਈਆਂ, ਐਲਰਜੀਆਂ ਆਿਦ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ; 2. ਤੁ ਹਾਡੀ ਘਰੇਲੂ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ
ਲੋ ੜ ਮੁਤਾਬਕ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਣਾ, ਿਜਵ, ਸਾਜ਼ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ; 3. ਸਾਜ਼ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਨਾ; 4. ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਾਜ਼ ਸਾਮਾਨ, ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ; 5. ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਪਰ੍ੋਵਾਈਡਰ ਨੂ ੰ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ; 6. ਆਪਣੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਨੂ ੰ ਬਦਲਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਸਾਨੂ ੰ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ; 7. ਿਕਸੇ ਸਾਜ਼ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼
ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂ ੰ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ; 8. ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂ ਜਾ ਪਰ੍ੋਵਾਈਡਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਰਚੀ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂ ੰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਨੂ ੰ ਦੇਣਾ; 9. ਸਾਡੀ ਿਨੱਜਤਾ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬੰਦਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂ ੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ।

III. ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵਾਂ : ਤੁ ਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ (800) WAL-MART 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਮਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ, ਈਮੇਲ, ਫੈਕਸ ਜਾਂ ਿਚੱਠੀ ਰਾਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਿਕ ਸਾਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ
ਿਮਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਲੰਡਰ ਦੇ 14 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸੂਚਨਾ ਿਦਆਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਦੁ ਰਵਰਤ ਦਾ
ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁ ਸ (800) WAL-MART 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ, ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੂ ਰ ਨਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁ ਸ Accreditation Commission for Health Care (ACHC) ਨਾਲ (919) 785-1214 'ਤੇ ਜਾਂ (855) 937-2242 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ। ਤੁ ਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂ ੰ 1-(800) 447-8477 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

IV. ਮੈਡੀਕੇਅਰ DMEPOS ਸਪਲਾਇਰ ਿਮਆਰ। Wal-Mart Stores, Inc.ਵਲ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਪਰ 42 ਕੋਡ ਆਫ ਫੈਡਰਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 424.57(c) (42 Code of Federal Regulations Section
424.57(c)) ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਏ ਗਏ ਸੰਘੀ ਿਨਯਮਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਪਲਾਇਰ ਿਮਆਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਮਆਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਮਾਮਿਲਆਂ (ਿਜਵ, ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਘੰਟੇ) ਬਾਰੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਿਮਆਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਇਥੇ ਿਮਲ
ਸਕਦਾ ਹੈ: www.ecfr.gov. ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਹਨਾਂ ਿਮਆਰਾਂ ਦੀ ਿਲਖਤੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਂਗੇ।
V. ਵਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁ ਆਰਾ ਵੇਚੇ ਜਾਂ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਿਨਰਮਾਤਾ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਅਸ ਵਾਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਿਦਆਂਗੇ, ਲਾਗੂ ਕਾਨੂ ੰਨ ਹੇਠ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਮੁਫਤ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਬਦਲ ਿਦਆਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਨੂ ੰ ਉਪਕਰਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਵਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੀ
ਿਹਦਾਇਤ ਪੁਸਿਤਕਾ ਵੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦ ਇਹ ਪੁਸਿਤਕਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

