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Nơi  tiếp  cận  dịch  vụ  chăm  sóc

Thẻ  ID  bảo  hiểm  của  bạn

Cách  đăng  ký

“Trong  mạng”  có  nghĩa  là  gì  và

Tại  sao  nó  lại  quan  trọng?

Sử  dụng  Bảo  hiểm  của  bạn /  Cao  đẳng  Citrus/  2 /

thời  điểm  bạn  đăng  ký  chương  trình,  bạn  cũng  có  thể  đăng  ký  cho  vợ /  chồng,  bạn  đời  hoặc  con  

cái  dưới  26  tuổi  của  bạn.

•  TeleMD  ™  hoặc  văn  phòng  Bác  sĩ,  đối  với  các  mối  quan  tâm  về  y  tế  và  thăm  khám  bệnh

Bạn  sẽ  nhận  được  email  từ  GeoBlue  vào  đầu  mỗi  học  kỳ /  kỳ  học

•  Bệnh  viện,  chỉ  dành  cho  phẫu  thuật  theo  lịch  trình  hoặc  cấp  cứu  y  tế

Nếu  bạn  sử  dụng  nhà  cung  cấp  PPO  Thẻ  Xanh,  các  dịch  vụ  y  tế  được  đài  thọ  sẽ  được  công  ty  bảo  

hiểm  thanh  toán  100%  (sau  khi  đồng  thanh  toán).  Nếu  bạn  sử  dụng  nhà  cung  cấp  ngoài  mạng  lưới,  

nghĩa  là  nhà  cung  cấp  không  thuộc  mạng  lưới  PPO  của  Thẻ  Xanh,  chi  phí  y  tế  được  đài  thọ  sẽ  được  

thanh  toán  ở  mức  80%.  Các  khoản  đồng  thanh  toán  không  được  bao  gồm  trong  những  gì  công  ty  bảo  hiểm  

trả.

Mang  theo  thẻ  ID  của  bạn  mọi  lúc!  Bạn  sẽ  cần  thẻ  của  mình  khi  đến  trung  tâm  y  tế  trong  khuôn  viên  

trường,  văn  phòng  bác  sĩ,  dịch  vụ  chăm  sóc  khẩn  cấp  hoặc  bệnh  viện.

Trong  mạng  lưới  có  nghĩa  là  các  nhà  cung  cấp  như  bác  sĩ,  chuyên  gia  và  bệnh  viện  chấp  nhận  

chương  trình  bảo  hiểm  này.  Lưu  ý:  Đôi  khi  nó  còn  được  gọi  là  mạng  “PPO”  hoặc  “Preferred”.  Mạng  

lưới  cho  chương  trình  này  là  Blue  Cross  Blue  Shield,  còn  được  gọi  là  "Blue  Card  PPO."

•  Trung  tâm  chăm  sóc  khẩn  cấp,  dành  cho  những  bệnh  không  khẩn  cấp  hoặc  chấn  thương  cần  được  
chăm  sóc  ngay  lập  tức  khi  trung  tâm  y  tế  trong  khuôn  viên  trường  đóng  cửa

•  Trung  tâm  y  tế  trong  khuôn  viên  trường,  dành  cho  những  trường  hợp  ốm  đau  hoặc  thương  tích  nhẹ

Nếu  bạn  cần  khám  chữa  bệnh  trước  khi  nhận  được  thông  báo  rằng  thẻ  ID  của  bạn  đang  hoạt  động,  

vui  lòng  liên  hệ  với  Relation  theo  số  (800)  537-1777  để  lấy  số  ID  bảo  hiểm  của  bạn.

Nếu  có  thắc  mắc  về  việc  ghi  danh,  hãy  liên  hệ  với  Dịch  vụ  Bảo  hiểm  Quan  hệ  theo  số  (800)  

537-1777  (Thứ  Hai  –  Thứ  Sáu,  8  giờ  sáng  đến  5  giờ  chiều,  Giờ  Thái  Bình  Dương).

Truy  cập  www.4studenthealth.com/citrus  để  đăng  ký  trực  tuyến  bằng  thẻ  tín  dụng.  Tại

Nếu  bạn  bị  ốm  hoặc  bị  thương,  đây  là  những  nơi  bạn  có  thể  lui  tới.  Mỗi  tùy  chọn  được  thảo  

luận  chi  tiết  ở  các  trang  sau.

thông  báo  cho  bạn  tải  xuống  thẻ  ID  của  bạn.  Bạn  có  thể  thiết  lập  một  tài  khoản  tại  

www.geobluestudents.com  để  truy  cập  vào  thẻ  ID  của  bạn  bất  kỳ  lúc  nào.
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Tìm  một  bác  sĩ  hoặc  cơ  sở  trong  mạng  lưới

Những  gì  bạn  sẽ  phải  trả
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•

•  Chi  phí  bảo  hiểm

các  nhà  cung  cấp

•  Khoản  đồng  thanh  toán  $  20  khi  bạn  đến  phòng  khám  của  bác  sĩ  Blue  Card  PPO

Toàn  bộ  số  tiền  cho  bất  kỳ  dịch  vụ  nào  không  được  bảo  hiểm

4.  Nhập  mã  “QHS”,  sau  đó  nhấp  vào  Tiếp  tục.

5.  Nhấp  vào  Bác  sĩ  theo  tên,  Bác  sĩ  theo  chuyên  khoa,  Địa  điểm  theo  tên  hoặc  Địa  điểm  theo  
loại.

(xem  các  loại  trừ  và  hạn  chế  trong  Hướng  dẫn  Thành  viên)

(được  miễn  đồng  thanh  toán  tại  trung  tâm  y  tế  trong  khuôn  viên  trường)

•  Khoản  đồng  thanh  toán  $  10  cho  các  loại  thuốc  thông  thường,  một  khoản  đồng  thanh  toán  $  30  cho  

các  loại  thuốc  chính  hiệu,  và  một  khoản  đồng  thanh  toán  $  50  cho  các  loại  thuốc  tiêm

2.  Nhấp  vào  Chọn  vị  trí  và  kế  hoạch.

.

•  20%  đồng  bảo  hiểm  ngoại  mạng  nếu  bạn  không  sử  dụng  PPO  Thẻ  Xanh

3.  Nhập  địa  chỉ  và  thành  phố  của  bạn,  hoặc  mã  Zip,  nhấp  vào  địa  chỉ  để  xác  nhận,  sau  đó  
nhấp  vào  Có,  điều  này  chính  xác.

1.  Truy  cập  www.geobluestudents.com  và  trong  phần  “Tìm  nhà  cung  cấp”,  hãy  chọn

(được  miễn  đồng  thanh  toán  nếu  bạn  nhập  viện)

•  Khoản  đồng  thanh  toán  $  250  nếu  bạn  đến  bệnh  viện  PPO  Thẻ  Xanh

"Nhà  cung  cấp  của  Hoa  Kỳ."

6.  Nhập  tiêu  chí  tìm  kiếm  của  bạn,  sau  đó  nhấp  

vào  7.  Thực  hiện  lựa  chọn  của  bạn  từ  danh  sách  và  gọi  điện  để  lấy  hẹn.

•  Một  khoản  đồng  thanh  toán  $  35  khi  bạn  đến  trung  tâm  chăm  sóc  khẩn  cấp  Blue  Card  PPO  khi  
trung  tâm  y  tế  trong  khuôn  viên  trường  hoặc  văn  phòng  bác  sĩ  đóng  cửa

Tốt  nhất  là  nên  tìm  bác  sĩ  PPO  Thẻ  Xanh,  trung  tâm  chăm  sóc  khẩn  cấp  và  phòng  cấp  

cứu  gần  bạn  trước  khi  bạn  bị  ốm.  Luôn  xác  minh  nhà  cung  cấp  là  một  phần  của  Mạng  lưới  PPO  Thẻ  

Xanh  trước  khi  bạn  được  điều  trị.

•  Khoản  đồng  thanh  toán  $  250  nếu  bạn  đến  phòng  cấp  cứu  PPO  Thẻ  Xanh
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Trung  tâm  sức  khỏe  trong  khuôn  viên  trường

Những  gì  được  bảo  hiểm

•  Mang  thai  và  thai  sản

GeoBlue  cung  cấp  cho  bạn  khả  năng  tiếp  cận  bí  mật  với  bác  sĩ  của  bạn  qua  
điện  thoại  hoặc  cuộc  gọi  video:

•  Đăng  nhập

•  Quyền  lợi  tối  đa  250.000  đô  la  một  năm  cho  tất  cả  các  chi  phí  y  tế  đủ  điều  kiện

•  Các  toa  thuốc,  được  thanh  toán  100%  phí  thực  tế  sau  khi  đồng  thanh  toán  (nếu  
bạn  sử  dụng  hiệu  thuốc  ngoài  hệ  thống,  bạn  phải  thanh  toán  đầy  đủ,  sau  đó  gửi  
yêu  cầu  hoàn  lại  tiền)

Tòa  nhà  Dịch  vụ  Sinh  viên,  Tầng  1

Ảo

•  Hầu  hết  các  lần  khám  bác  sĩ  và  viện  phí,  được  thanh  toán  100%  (sau  khi  đồng  thanh  
toán)  khi  bạn  sử  dụng  nhà  cung  cấp  PPO  Thẻ  Xanh;  hoặc  80%  khi  bạn  sử  dụng  nhà  
cung  cấp  ngoại  mạng

Các  giới  hạn,  đồng  bảo  hiểm  và  đồng  thanh  toán  có  thể  được  áp  dụng.  Vui  lòng  xem  Chứng  
chỉ  Gói  để  biết  chi  tiết  đầy  đủ  về  quyền  lợi.

•  Chích  ngừa;  lên  đến  tối  đa  $  250

và  tải  xuống  Global  TeleMD  ™  từ

Mùa  hè

(Uốn  ván,  Viêm  gan  B  Series,  MMR,  Cúm,  Lao  qua  da)

•  Tạo  hồ  sơ

8:30  sáng  -  2:00  chiều

2:00  chiều  -  6:00  chiều

•  Các  xét  nghiệm,  thủ  tục  và  dịch  vụ  phòng  thí  nghiệm,  chẳng  hạn  như  chụp  X-quang  và  lấy  máu

•  Truy  cập  A  hoặc

(626)  914-8671

•  Vật  lý  trị  liệu,  chăm  sóc  thần  kinh  cột  sống,  châm  cứu

Dịch  vụ  quản  lý  chăm  sóc  sức  khỏe  y  tế  trước

GIỜ

Để  được  chăm  sóc  y  tế  tổng  quát,  vui  lòng  đến  Trung  tâm  Y  tế  Sinh  viên.  Nhân  viên  có  
thể  điều  trị  nhiều  tình  trạng  hoặc  giới  thiệu  bạn  đến  một  bác  sĩ  hoặc  chuyên  gia  khác,  
nếu  cần  thiết.

Thứ  hai  thứ  năm

•  Chi  phí  khẩn  cấp

Trung  tâm  sức  khỏe  sinh  viên

Thứ  hai

•  Phẫu  thuật,  nội  và  ngoại  trú

Chăm  sóc  sức  khỏe  trong  tầm  tay  của  bạn

(Điều  trị  phải  cần  thiết  về  mặt  y  tế)
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Chăm  sóc  khẩn  cấp

Thăm  khám  bác  sĩ

/  5 /

Đừng  đến  bệnh  viện  vì  bệnh  nhẹ  hoặc  chấn  thương!  Nếu  bạn  cần  gặp  bác  sĩ  ngay  lập  tức  
và  không  thể  chờ  đợi  cuộc  hẹn  đã  lên  lịch,  vui  lòng  đến  trung  tâm  chăm  sóc  khẩn  cấp.  
Các  phòng  cấp  cứu  trong  bệnh  viện  thường  tính  phí  gấp  2-3  lần  so  với  văn  phòng  bác  sĩ  
hoặc  trung  tâm  chăm  sóc  khẩn  cấp.  Sử  dụng  trung  tâm  chăm  sóc  khẩn  cấp  thay  vì  phòng  cấp  
cứu  để  tiết  kiệm  thời  gian  và  tiền  bạc.

Glendora,  CA  91741

Khi  bạn  có  nhu  cầu  chăm  sóc  sức  khỏe,  chẳng  hạn  như  ốm  đau,  thương  tích  hoặc  lo  
lắng  về  y  tế  khác,  hãy  lên  lịch  hẹn  gặp  bác  sĩ.

1.  Sử  dụng  bác  sĩ  PPO  Thẻ  Xanh  bất  cứ  khi  nào  có  thể.  Lưu  ý:  Bạn  không

Dưới  đây  là  một  số  trung  tâm  chăm  sóc  khẩn  cấp  của  Blue  Card  PPO  gần  khuôn  viên  trường:

(626)  857-2580

•  Chương  trình  Chăm  sóc  Khẩn  cấp  của  Medcove

bắt  buộc  phải  gặp  bác  sĩ  PPO  Thẻ  Xanh;  tuy  nhiên,  nếu  bạn  chọn  khám  bác  sĩ  không  
phải  là  nhà  cung  cấp  PPO  Thẻ  Xanh,  bạn  sẽ  phải  trả  20%  phí.

•  Công  ty  Chăm  sóc  Khẩn  cấp  Tích  hợp

Mọi  lần  đến  gặp  chuyên  gia  chăm  sóc  sức  khỏe,  cho  dù  là  tại  trung  tâm  y  tế  trong  khuôn  

viên  trường,  văn  phòng  bác  sĩ,  phòng  cấp  cứu,  trung  tâm  chăm  sóc  khẩn  cấp,  v.v.,  đều  được  

xử  lý  bí  mật.  Không  có  thông  tin  nào  sẽ  được  tiết  lộ  mà  không  có  sự  đồng  ý  rõ  ràng  bằng  văn  
bản  của  bạn.

1365  S  Grand  Ave

(626)  364-3245

Glendora,  CA  917401

3.  Đến  sớm  15  phút  cho  cuộc  hẹn  của  bạn.

(626)  594-0478

4.  Mang  theo  thẻ  ID  bảo  hiểm  của  bạn  với  bạn.

•  Đối  tác  chăm  sóc  sức  khỏe  Med  Grp

20540  E  Mũi  tên  Hwy,  Ste  B

2.  Gọi  cho  văn  phòng  bác  sĩ  để  lấy  hẹn.  Nói  với  họ  rằng  bạn  có

Đại  lộ  148  N

Covina,  CA  91724

Bảo  hiểm  PPO  Thẻ  Xanh  (một  phần  của  Mạng  lưới  Nhà  cung  cấp  Ưu  tiên  Blue  Cross  
Blue  Shield).
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Phòng  cấp  cứu  bệnh  viện

Nhận  thuốc
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Đây  chỉ  là  một  vài  ví  dụ  về  các  tình  trạng  y  tế  khẩn  cấp.  Những  ví  dụ  này  không  phải  là  

lời  khuyên  y  tế.  Vui  lòng  liên  hệ  với  chuyên  gia  y  tế  nếu  bạn  có  thắc  mắc  về  bất  kỳ  tình  

trạng  bệnh  lý  nào.

Nếu  bạn  sử  dụng  một  hiệu  thuốc  ngoài  mạng  lưới,  bạn  sẽ  phải  thanh  
toán  đầy  đủ  cho  các  đơn  thuốc,  sau  đó  gửi  yêu  cầu  hoàn  lại  tiền.

Trong  trường  hợp  khẩn  cấp  đe  dọa  tính  mạng,  hãy  gọi  911  để  được  cấp  cứu  hoặc  đến  phòng  cấp  

cứu  bệnh  viện  (ER)  gần  nhất.

Ví  dụ  về  các  trường  hợp  khẩn  cấp  đe  dọa  tính  mạng:

•  Tai  nạn  ô  tô

Nếu  bác  sĩ  kê  đơn  thuốc,  bạn  có  thể  sử  dụng  bất  kỳ  hiệu  thuốc  nào,  bao  gồm  CVS,  Rite  Aid,  

Walgreens  và  Walmart.  LUÔN  LUÔN  yêu  cầu  hình  thức  chung  của  thuốc,  nếu  có;  điều  này  sẽ  làm  
giảm  chi  phí.

•  Ho  ra  máu

•  Gửi  tất  cả  các  biên  lai  cùng  với  mẫu  đơn  đã  điền  đầy  đủ  thông  tin  đến  địa  chỉ  trên  
mẫu.  Bạn  sẽ  được  hoàn  trả  100%  chi  phí  thuốc,  trừ  đi  số  tiền  đồng  thanh  toán.  Tạo  
bản  sao  của  tất  cả  các  biên  lai  cho  hồ  sơ  của  bạn  trước  khi  bạn  gửi  chúng  qua  
đường  bưu  điện.

•  Dấu  hiệu  sẩy  thai

•

•  Sốt  cao  hơn  hoặc  phát  ban  sau  phẫu  thuật

•  Tải  xuống  mẫu  đơn  yêu  cầu  theo  toa  tại  www.4studenthealth.com/citrus

•  Gãy  xương

dưới  Hiệu  thuốc  trong  phần  SỬ  DỤNG  BẢO  HIỂM  CỦA  BẠN  và  điền  đầy  đủ  vào  biểu  mẫu.

•  Đau  dữ  dội  hoặc  chảy  máu  nhiều  (đặc  biệt  là  từ  đầu)

Các  điểm  cần  xem  xét:

•  Đau  tim
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OPT

Yêu  cầu  bồi  thường

Điều  gì  xảy  ra  nếu  tôi  ở  ngoài  California  hoặc  Hoa  Kỳ  và  

cần  điều  trị  y  tế?

/  7 /

Đào  tạo  thực  hành  tùy  chọn

Sau  khi  bạn  thăm  khám,  bác  sĩ  hoặc  nhà  cung  cấp  sẽ  gửi  hóa  đơn  thanh  toán  cho  
công  ty  bảo  hiểm.  Công  ty  bảo  hiểm  sẽ  xem  xét  tuyên  bố  của  bác  sĩ  và  xác  định  khoản  
thanh  toán  cho  từng  thủ  tục  được  chia  thành  từng  khoản.  Sau  đó,  công  ty  bảo  hiểm  sẽ  
gửi  cho  bạn  Bản  Giải  thích  Quyền  lợi.  Đây  không  phải  là  một  hóa  đơn.  Đó  là  thông  báo  về  
những  gì  công  ty  bảo  hiểm  sẽ  trả  cho  bác  sĩ  của  bạn.

Giữ  bản  sao  của  tất  cả  các  tài  liệu  bạn  gửi.  Để  kiểm  tra  trạng  thái  của  khiếu  nại  
bạn  đã  gửi,  hãy  liên  hệ  với  GeoBlue  theo  số  (844)  268-2686.

GeoBlue

Bác  sĩ  sẽ  nhận  thanh  toán  từ  công  ty  bảo  hiểm  và  sau  đó  lập  hóa  đơn  cho  bạn  bất  kỳ  số  
tiền  nào  không  được  bảo  hiểm  chi  trả.  Bạn  phải  trả  cho  bất  kỳ  số  tiền  nào  mà  công  ty  
bảo  hiểm  không  chi  trả.  Nếu  bạn  không  thanh  toán,  nó  sẽ  ảnh  hưởng  đến  tín  dụng  của  bạn  
và  có  thể  là  tình  trạng  thị  thực  của  bạn.  Lưu  ý:  Hầu  hết  các  khoản  phí  được  bảo  hiểm  
100%  (sau  khi  đồng  thanh  toán)  nếu  bạn  sử  dụng  nhà  cung  cấp  PPO  Thẻ  Xanh.

Hộp  thư  bưu  điện  21974

Bạn  vẫn  đủ  điều  kiện  nhận  bảo  hiểm  được  cung  cấp  thông  qua  trường  học  của  bạn.

Trong  hầu  hết  các  trường  hợp,  nhà  cung  cấp  sẽ  gửi  yêu  cầu  cho  bạn.

Phạm  vi  phủ  sóng  trên  toàn  thế  giới;  tuy  nhiên,  bất  kỳ  điều  trị,  dịch  vụ  hoặc  vật  
tư  nào  phát  sinh  hoặc  nhận  được  tại  Nước  sở  tại  của  bạn  chỉ  được  bảo  hiểm  tối  
đa  là  1.000  đô  la  cho  mỗi  Năm  hợp  đồng.

Eagan,  MN  55121

Nếu  bạn  được  yêu  cầu  thanh  toán  trước  cho  các  dịch  vụ,  bạn  sẽ  cần  phải  hoàn  thành  đơn  
yêu  cầu  bồi  thường  để  được  công  ty  bảo  hiểm  hoàn  trả  (trả  lại).

Tất  cả  các  hóa  đơn  y  tế,  biên  lai  và  thông  tin  khác  phải  được  gửi  đến  địa  chỉ  bộ  
phận  yêu  cầu  bồi  thường.

Điền  đầy  đủ  vào  biểu  mẫu  để  yêu  cầu  của  bạn  sẽ  được  xử  lý  nhanh  chóng.

Đăng  ký  trực  tuyến  bằng  cách  truy  cập  www.4studenthealth.com/citrus.  Sinh  viên  đang  
theo  học  chương  trình  đào  tạo  thực  hành  tùy  chọn  phải  cung  cấp  Thư  xác  minh  về  
việc  đào  tạo  thực  hành  để  đủ  điều  kiện  nhận  bảo  hiểm  này  và  phải  mua  bảo  hiểm  OPT  trong  
vòng  30  ngày  kể  từ  ngày  hết  hạn  bảo  hiểm  trước  đó  của  họ.

Tải  xuống  biểu  mẫu  yêu  cầu  từ  www.4studenthealth.com/citrus,  và  gửi  biểu  mẫu  đã  hoàn  

thành  với  tất  cả  các  hóa  đơn  và  biên  lai  cho  việc  điều  trị  y  tế  đến:
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(800)  537-1777

theo  số  (800)  927-4357.

clientervices@relationinsurance.com

Tuyên  bố  từ  chối  trách  nhiệm:  Nếu  có  bất  kỳ  sự  khác  biệt  nào  giữa  tài  liệu  này  và  

Chứng  chỉ  kế  hoạch,  Chứng  chỉ  kế  hoạch  sẽ  chi  phối.

Giấy  phép  CA  số  0G55426

Dịch  vụ  ngôn  ngữ  miễn  phí:  Bạn  có  đủ  điều  kiện  để  sử  dụng  dịch  vụ  thông  dịch  

viên  để  được  đọc  các  tài  liệu  bảo  hiểm  bằng  ngôn  ngữ  mẹ  đẻ  hoặc  ngôn  ngữ  ưa  

thích  của  bạn,  miễn  phí  cho  bạn.  Để  sử  dụng  dịch  vụ  miễn  phí  này,  hãy  gọi  đến  số  

được  ghi  trên  bảo  hiểm  của  bạn

Vui  lòng  liên  hệ  với  chúng  tôi  nếu  bạn  có  bất  kỳ  câu  hỏi  nào  về  Kế  hoạch  này.  Chúng  tôi  rất  vui  khi  hỗ  trợ  bạn!

Chứng  minh  nhân  dân.  Để  được  trợ  giúp  thêm,  hãy  gọi  cho  Cục  Bảo  hiểm  CA
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