CareOregon Advantage Plus HMO-POS SNP

Quý vị có cần trợ giúp để
có được kính mắt không?
Tại CareOregon Advantage, thị
lực của quý vị rất quan trọng đối
với chúng tôi! Đó là lý do tại sao
chúng tôi sẽ phục vụ khám mắt
và cung cấp kính mắt MIỄN PHÍ
cho quý vị.
Dưới đây là ba câu hỏi và câu trả lời có thể giúp quý vị trước buổi hẹn khám
mắt tiếp theo của mình.
1 Khi nào tôi có thể khám mắt định kỳ?
Quý vị có thể khám mắt định kỳ mỗi 12 tháng một lần.
2 Tôi có thể thăm khám với bác sĩ nhãn khoa nào?
Quý vị có thể chọn một trong nhiều bác sĩ nhãn khoa được liệt kê trên trang mạng 			
careoregonadvantage.org/providersearch
3 Kính mắt và kính áp tròng có được bảo hiểm không?
CÓ! Quý vị trả $0 cho cặp tròng kính cơ bản, bao gồm cả nâng cấp lên cặp kính đa tròng 		
(progressive) và có chiết suất cao (tròng siêu mỏng, high-index). Quý vị cũng có $175 tiền bảo
hiểm để chi trả cho gọng kính hoặc $100 để chi trả cho kính áp tròng mỗi 12 tháng.

Quý vị đang cần thêm thông tin hoặc cần được giúp tìm một bác sĩ nhãn khoa?
Hãy gọi ngay hôm nay để tìm hiểu thêm về CareOregon Advantage: 888-712-3258 hoặc
503-416-4279. TTY: 711 Giờ làm việc: 8:00 sáng đến 8:00 tối, 7 ngày trọn tuần, từ ngày 1 tháng
10 đến ngày 31 tháng 3, từ 8:00 sáng đến 8:00 tối Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ ngày 1 tháng 4 đến
ngày 30 tháng 9
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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