‘Ohana Health Plan, một chương trình của WellCare Health Insurance of Arizona, Inc. WellCare (HMO) và Easy Choice
Health Plan (HMO), WellCare companies, là các tổ chức Medicare Advantage ký kết các hợp đồng Medicare. Việc đăng ký
tham gia WellCare (HMO), ‘Ohana (HMO) hoặc Easy Choice (HMO) tùy thuộc vào việc gia hạn hợp đồng. WellCare (PDP) là
nhà tài trợ Phần D đã được Medicare phê duyệt. Đăng ký WellCare (PDP) tùy thuộc vào việc gia hạn hợp đồng. Chú ý:
TennCare không chịu trách nhiệm thanh toán các quyền lợi này, ngoại trừ các khoản tiền chia sẻ chi phí phù hợp. TennCare
không chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các quyền lợi này được áp dụng hay chất lượng của các quyền lợi. Thông tin này
không phải là mô tả đầy đủ về các quyền lợi. Hãy liên hệ với chương trình để biết thêm thông tin. Hạn chế, đồng thanh
toán, và giới hạn có thể áp dụng. Các quyền lợi, phí bảo hiểm và/hoặc đồng thanh toán/đồng bảo hiểm có thể thay đổi
vào ngày 1 tháng 1 hàng năm. Phương thức, mạng lưới nhà thuốc và/hoặc mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ
lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần thiết. WellCare, ‘Ohana và Easy Choice sử dụng một phương thức. Quý vị có
quyền lựa chọn đăng ký dịch vụ chuyển thuốc tự động theo yêu cầu qua bưu điện. Quý vị có thể yêu cầu các loại thuốc
theo đơn được gửi đến nhà của quý vị thông qua chương trình dịch vụ vận chuyển thuốc qua bưu điện trong mạng lưới
của chúng tôi. Quý vị sẽ nhận được thuốc theo đơn trong vòng 10-14 ngày làm việc kể từ thời điểm nhà thuốc có dịch vụ
vận chuyển qua đường bưu điện nhận được yêu cầu. Nếu quý vị không nhận được thuốc theo đơn của mình trong thời hạn
trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số 1-866-808-7471 (TTY 1-866-507-6135), 24 giờ trong ngày, bảy ngày trong
tuần, hoặc truy cập www.wellcare.com/medicare/mail_order_pharmacy_coverage. Vui lòng liên hệ với WellCare, ‘Ohana
hoặc Easy Choice để biết chi tiết.
†
Các nhà thuốc khác cũng có trong hệ thống của chúng tôi.
This information is available for free in other languages. Please call our Customer Service number at
1-877-374-4056, Monday–Friday, 8 a.m. to 8 p.m. Between October 1 and February 14, representatives
are available Monday–Sunday, 8 a.m. to 8 p.m. TTY users should call 1-877-247-6272.
Esta información está disponible gratis en otros idiomas. Por favor llame a nuestro número de
Servicio al Cliente al 1-877-374-4056, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m. Entre el 1 de octubre
y el 14 de febrero, los representantes están disponibles de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m. Los
usuarios de TTY deben llamar al 1-877-247-6272.

