CareOregon Advantage Plus HMO-POS SNP

Thẻ Chi Tiêu Cho Sản Phẩm
Y Tế Không Kê Toa (OTC)
Trợ cấp này cung cấp cho quý vị

$520 mỗi năm để chi tiêu cho
các mặt hàng y tế không kê toa
đủ điều kiện.*Thẻ này được

miễn phí cho thành viên và
sẽ giúp quý vị tiết kiệm tiền.
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Cách sử dụng thẻ

Các mặt hàng hợp lệ

Khi quý vị trở thành thành viên, chúng tôi sẽ
gửi qua bưu điện cho quý vị một thẻ đã được
nạp sẵn tiền. Thẻ sẽ được nạp sẵn $130. Vào
đầu mỗi quý (ngày 1 tháng 1, ngày 1 tháng 4,
ngày 1 tháng 7 và ngày 1 tháng 10), $130 nữa
sẽ tự động được nạp vào thẻ chi tiêu đó. Số
tiền không dùng còn lại trong thẻ của quý vị
vào cuối mỗi quý sẽ hết hạn. Nó sẽ không
được chuyển sang quý tiếp theo.

Có hơn 25 ngàn mặt hàng hợp lệ. Mặt sau của
tờ quảng cáo này có một danh sách nhỏ liệt
kê một số mặt hàng phổ biến nhất.

Quý vị nên sử dụng số tiền còn trên
thẻ trước ngày cuối của mỗi quý để
được nhận đủ $130.

Thẻ này có thể được sử dụng ở đâu
Thẻ chi tiêu OTC có thể được sử dụng tại
nhiều nhà thuốc và cửa hàng bán lẻ, bao gồm
Rite Aid, Walmart và Walgreens. Để tìm danh
sách đầy đủ các cửa hàng bán lẻ có tham gia,
hãy truy cập myotccard.com và đăng nhập
bằng số thẻ của quý vị. Quý vị cũng có thể
tìm thấy danh sách các cửa hàng bán lẻ tham
gia chương trình này bằng ứng dụng di động
OTC Network.

* Không hoàn trả tiền mặt. Thẻ này chỉ có thể
dùng để mua các mặt hàng hợp lệ tại các
cửa hàng bán lẻ có tham gia.

Để xem danh sách đầy đủ các mặt hàng đủ
điều kiện, vui lòng truy cập myotccard.com.
Quý vị cũng có thể gọi cho Bộ phận Dịch vụ
Khách hàng của chúng tôi miễn phí theo số
888-712-3258 (TTY/TDD 711) nếu quý vị cần
giúp đỡ. Một số thương hiệu có thể không có
sẵn tại tất cả các địa điểm bán hàng. Danh
sách này có thể thay đổi từ tháng này sang
tháng khác.

Ứng dụng OTC Network cho điện
thoại di động
Một ứng dụng cho cả điện thoại Android và
iPhone sẽ làm cho việc sử dụng trợ cấp này
dễ dàng hơn rất nhiều. Quý vị có thể kiểm tra
số dư tài khoản của mình, quét mã vạch tại
các địa điểm bán lẻ, tìm kiếm danh sách các
mặt hàng hợp lệ và hơn thế nữa. Tải xuống
ứng dụng từ Google Play hoặc iTunes App
Store bằng cách tìm kiếm “OTC Network.”

Giao hàng tận nhà
Quý vị có thể được giao tận nhà một số mặt hàng đủ điều kiện mà không mất thêm chi phí thông qua
chương trình NationsOTC. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem tờ quảng cáo của họ trong cùng phong bì
với thẻ OTC của quý vị.

Ví dụ về các mặt hàng đủ điều kiện

Thuốc trị ho, cảm & cúm cho người lớn
Thuốc giảm đau cho người lớn
Thuốc trị dị ứng & xoang
Thuốc kháng acid
Thuốc kháng sinh dạng kem
Thuốc chống nấm
Thuốc chống ngứa
Băng bó (Band-aids)
Vòi sen cầm tay Thanh vịn và tay cầm cho phòng
tắm Thanh vịn và khung cho bồn tắm & toilet,
và các sản phẩm vệ sinh kính áp tròng
Kẹo ho, thuốc giảm đau họng
Các sản phẩm răng giả
Các sản phẩm chăm sóc tai
Các sản phẩm dành cho mắt
Bộ dụng cụ sơ cứu & vật tư
Các sản phẩm chăm sóc chân
Thuốc tiền trợ sinh & men vi sinh cho sức khỏe
tổng quát
Pin cho máy trợ thính
Các sản phẩm chăm sóc tim & axit béo thiết yếu
(dầu cá, CoQ10, v.v.)

Các sản phẩm chăm sóc xương khớp
(bao gồm Glucosamine)
Thuốc nhuận trường
Vớ hỗ trợ y tế-độ nén cao
Máy đo bước chân
Hộp đựng thuốc
Kính đọc
Thuốc ngủ, thuốc kích thích & thuốc chống say xe
Kem chống nắng (SPF 15+)
Vớ ống hỗ trợ - độ nén thấp
Bàn chải đánh răng và kem đánh răng
Vitamin, đa vitamin & khoáng chất

Ví dụ về các mặt hàng KHÔNG đủ
điều kiện

Chapstick/son dưỡng Sữa rửa mặt/xà phòng
Kem dưỡng ẩm/kem dưỡng da dành cho da khô
Thuốc khử mùi
Các sản phẩm phụ nữ
Thảo dược bổ sung (ví dụ: nam việt quất,
tỏi, cúc tím)
Nước súc miệng
Dầu gội
Kem đánh răng có chứa chất “làm trắng”

Hãy gọi ngay hôm nay để tìm hiểu thêm về CareOregon Advantage: 888-712-3258 hoặc
503-416-4279. Giờ Làm Việc: Giờ làm việc: từ 8:00 sáng đến 8:00 giờ tối. Số dành cho
người bị điếc hoặc khuyết tật phát âm TTY/TDD: 711
CareOregon Advantage Plus là một chương trình HMO-POS SNP có hợp đồng với Medicare/Medicaid. Khả năng đăng ký
tham gia CareOregon Advantage Plus tùy thuộc vào việc gia hạn hợp đồng bảo hiểm hiện có.
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