 HIPAA WTCדערלויבעניש
) World Trade Centerוועלט האנדעל צענטער (פֿריי ַוויליקער געזונט פַֿארזיכערונג ּפָארטַאביליטי און
ַאקַאונטַאביליטי אַקט דערלויבעניש
נָאמען פֿונעם ּפַאציענט (נוצן בלויז טינט  -בָאלּפוינט פֿעדער ,אויב מעגלעך)

געבּורט דַאטע ()MM/DD/YYYY

אָציאַל זיכערהייט נומער

שטָאט

ּפָאסט ַאדרעס

מעדינע

ּפָאסט קָאד

דער דערלויבעניש פָֿארעם דערלאָיבט די אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס בָארד און די ( World Trade Centerוועלט האנדעל צענטער) געזונט אָרגאַ
ניזאציע צו בַאקומען קאָ ּפיעס פֿון געזונט זָארגן רעקָארדס מיט אייער זיכער געהַאלטן געזונט אינֿפָארמַאציע ֿפַאר די ציל פֿון קָאָארדינירן בענעפֿ
יץ פֿאַר אייך ,די ( World Trade Centerוועלט האנדעל צענטער) פֿריי ַוויליקער .דער פָֿארעם טוט נישט לָאזן אייער געזונט זָארגן פּראָװידער(ס)
צו דיסקוטירן אייער געזונט זָארגן אינֿפָארמַאציע מיט ווער עס יז.
די דערלויבעניש איז ֿפריי ַוויליק .אייער געזונט זָארגן פּראָװידער מוז געבן אייך די זעלבע זָארג ,באַצאַלונג טערמינען און בענעפֿיץ ,צי איר צייכןט
דעם פָֿארעם ָאדער נישט .איר זענט בַארעכטיקט צו אַ קאָ ּפיע פֿון דעם דערלויבעניש.
די דערלויבעניש גייט ויס נָאך די קָאָארדינירן פֿון בענעפֿיץ ֿפַאר אייך ,די  WTCפֿריי ַוויליקער ,איז געענדיקט.
איר הָאבט די רעכט צו אָ ּפרופֿן דעם דערלויבעניש אין קיין צייטָ ,אבער ַאן אָ ּפרוף קען נישט זיין עפֿעקטיוו אויב דער מענטש ָאדער ענטיטי װאָס
האָט די דערלאָיבעןיש האָט שוין געהאַנדלעט אין צוטרוי אויף די דערלויבעניש .צו אָ ּפרופֿן די דערלויבעניש ,שיקטאַ בריוו צו די געזונט זָארגן פּ
ראָװידער(ס) אויף דער רשימה אויף דעם פָֿארעם .אין דערצו ,שיקט אַ קאָ ּפיע פֿון דעם בריוו צו די אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס בָארד.
די ויסגעזָאגטע אינֿפָארמַאציע קען זיין אונטערטעניק צו שיי ַעךַ-אנטּפלעקונג דורך די ווָאס בַאקומען עס (מיט די ויסנעם פֿון די אינֿפָארמַאציע
אונטן וועגן ַאלקָאהָאל/נַארקָאטיק בַאהַאנדלונג ,AIDS/HIV ,גיי ַסטיק געזונט בַאהַאנדלונג און סייקָאוטעראַ ּפי הערות) ,און ווָאלט ניט מער זיין
זיכער געהַאלטן דורך די ּ HIPAAפריווַאטקייט קלַאל.
דער דערלויבעניש פָֿארעם טוט נישט לָאזן די מעלדונג פֿון אינֿפָארמַאציע וועגן ַאלקָאהָאל/נַארקָאטיק בַאהַאנדלונג ,AIDS/HIV ,גיי ַסטיק געזונט
בַאהַאנדלונג און סייקָאוטעראַ ּפי הערות סיי ַדן איר װעלט ָאנוויי ַזן ַאנדערש אונטן .טיקט ווָאס אינֿפָארמַאציע קען זיין ַארויסגעלָאזן:

□

ַאלקָאהָאל /נַארקָאטיק בַאהַאנדלּונג

□

AIDS/HIV

□

גַײסטיק געזּונטערהַײט בַאהַאנדלּונג

□

ּפסיקָאטעראַ ּפיע הערות

געזּונטערהַײט אָ ּפהיטּונג צּושטעלער װָאס בַאֿפרַײען רעקָארדס דַארֿפן ֿפָאלגן ניו יָארק שטַאט געזעץ אּון  .HIPAAא קאָ ּפיע פֿון דעם -HIPAA
געהָארכיק דערלויבעניש דערלאָיבט אייער פּראָװידער ַארויסצולָאזן רעקָארדס מיט פּערזענלעכע געזונט אינֿפָארמַאציע װעגן אייער לויפֿיק
צושטַאנד ,ווָאס איז די טעמע פֿון אייער פָֿאדערן ֿפַאר בענעפֿיץ ווי אַ ( World Trade Centerוועלט האַנדעל צענטער) פֿריי ַוויליקער.

טעלעפָאן נומער

נָאמען פֿונעם געזונט זָארגן ּפרַאוויידער
שטָאט

ּפָאסט ַאדרעס
נָאמען פֿון סנדערע געזונט זָארגן ּפרַאוויידער (אויב קיין)

מעדינע ּפָאסט קָאד
טעלעפָאן נומער

שטָאט

ּפָאסט ַאדרעס

מעדינע ּפָאסט קָאד

איך דערלויב דערמיט די געזונט זָארגן ּפרַאוויידער(ס) אויף דער רשימה אויבן ַארויסצוגעבן קאָ ּפיעס פֿון מיין געזונט רעקָארדס (בלויז) צו די אַרבעטער פֿ
ַארגיטיקונגס בָארד ,די ( Xוועלט הַאנדל צענטער) געזונט אָרגאַניזאציע און די  11סעפּטעמבער קָארבן פַֿארגיטיקונג פַֿאנד ֿפַאר די ציל פֿון קָאָארדינירן בענעפֿ
יץ צו מיר.
כסימע פֿונעם ּפַאציענט

דאַטע (חודש/טאָג /יָאר)

געדרוקט נאָמען
אויב דער ּפַאציענט איז נישט ביכולת צו צייכן ,דער מענטש ווָאס צייכןט אויף זיין ביכַאף מוז ּפלָאמבירן אויס און צייכן אונטן:
אייער נָאמען
YI-WTC-HIPAA (4-17) Yiddish

כסימע

בַאציּונג מיטן ּפַאציענט

PO BOX 5205 Binghamton, NY 13902-5205 • (877) 632-4996 • wcb.ny.gov

דאַטע (חודש/טאָג /יָאר)

