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					WAŻNE ZMIANY W PLANIE 				 Maj 2020
Do wszystkich uczestników Funduszu Zdrowia Lokalu 1 SEIU i Uczestniczących
Pracodawców
informacja dotycząca KORONAWIRUSA (COVID-19)

Z uwagi na trwającą nadal sytuację spowodowaną przez pandemię COVID-19,
wpływające na zdrowie Twoje i Twojej rodziny, Rada Powiernicza (the Board of
Trustees) funduszu zdrowia uchwaliła zmiany Planu, opisane poniżej, przedłużająca
okres kwalifikowania się do udziału w Planie o kolejne 30 dni.
Rada Powiernicza uchwaliła następujące zmiany planu świadczeń:
- Jeżeli Twoje zatrudnienie ustało w okresie pomiędzy 18 marca 2020 r. i 31 		
maja 2020 r. w związku z powodu COVID-19, Twoje świadczenia zdrowotne będą
kontynuowane do 30 czerwca 2020 r.
Inne niedawne zmiany świadczeń zdrowotnych będą obowiązywać do 30 września
2020 r., chyba że wskażemy inaczej.
1. Jeżeli po zwolnieniu z pracy z powodu COVID-19 wracasz do pracy po 		
zakończeniu okresu ubezpieczenia, kwalifikujesz się do świadczeń od pierwszego
dnia miesiąca kalendarzowego po dacie wznowienia zatrudnienia.
2. Fundusz pokryje 100% kosztów testów diagnostycznych na COVID-19 dla
Ciebie i kwalifikujących się osób na Twoim utrzymaniu. Zadzwoń do UHS:
(312) 423-4200.
3. W przypadku całkowitej niepełnosprawności z powodu choroby 			
niezwiązanej z pracą, zaczniesz otrzymywać TYGODNIOWĄ RENTĘ pierwszego
dnia niepełnosprawności; zwykle jest to dzień, w którym starasz się o opiekę
medyczną. Należy postępować według typowej procedury składania roszczeń.
INFORMACJE O UBEZPIECZENIU DENTYSTYCZNYM
Podczas pandemii gabinety dentystyczne nie będą oferować żadnej rutynowej opieki
dentystycznej. Opiekę w sytuacjach nagłych można uzyskać dzwoniąc do BCBSIL/
DNOA Plan 740, pod numer 1 (800) 323-7201.
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WAŻNE INFORMACJE
Ważne jest, aby skontaktować się z Union Health Service kiedy Ty i osoby objęte Twoim Planem Ubezpieczeniowym potrzebują usług medycznych. W chwili obecnej jedyną czynną placówką UHS jest placówka
przy Polk Street. Wszystkie dodatkowe lokalizacje UHS oraz gabinety dentystyczne są zamknięte do
odwołania.
NR KONTAKTOWY UHS: (312) 423-4200
Jeżeli masz objawy, które Twoim zdaniem wskazują na zakażenie COVID-19 i nie masz dostępu do
placówki UHS, UHS skieruje Cię do odpowiedniego lekarza.
Wszelkie dodatkowe pytania na temat zasad kwalifikacji i świadczeń należy kierować do Biura Funduszu:
		
KWALIFIKACJE/DZIAŁ OBSŁUGI CZŁONKÓW 		
(312) 233-8888
		ROSZCZENIA/ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE		(312) 233-8899
		RENTA/EMERYTURA						(312) 233-8877
Personel Biura Funduszu pracuje z domu. Dążymy do tego, by odpowiedzieć na wszystkie wiadomości
w ciągu 24 godzin. Z góry dziękujemy za cierpliwość.
DBAJCIE O SIEBIE I BĄDŹCIE BEZPIECZNI

INFORMACJE NA TEMAT STATUSU PLANU ISTNIEJĄCEGO WCZEŚNIEJ
Powiernicy Planu Funduszu Powierniczego Zdrowia Lokalu 1 SEIU i Uczestniczących Pracodawców
uważają, że jest to „plan zdrowotny istniejący wcześniej” w myśl Ustawy o ochronie pacjenta i przystępnej
cenowo opiece zdrowotnej (Affordable Care Act). Ustawa Affordable Care Act zezwala na to, by plan
zdrowotny istniejący wcześniej zachował pewne podstawowe zasady ubezpieczenia obowiązujące w chwili
uchwalenia tej ustawy. Fakt, że nasz Plan został uznany za plan zdrowotny istniejący wcześniej oznacza,
że Twój Plan może nie włączać pewnych środków ochrony konsumenta przewidzianych przez Affordable Care Act i stosujących się do innych planów, na przykład wymóg bezpłatnych profilaktycznych usług
medycznych. Plan zdrowotny istniejący wcześniej musi natomiast przestrzegać pewnych innych środków
ochrony konsumenta przewidzianych w Ustawie Affordable Care Act, takich na przykład jak usunięcie limitów świadczeń w ciągu życia.
Pytania na temat tego, które środki ochrony stosują się, a które nie stosują się do planów zdrowotnych
istniejących wcześniej i jakie okoliczności mogą spowodować zmianę takiego statusu planu zdrowotnego należy kierować do Biura Funduszu pod adresem: 111 East Wacker Drive, Suite 1700, Chicago, IL
60601-4200, tel. (312) 233-8888. Można również skontaktować się z Urzędem Świadczeń Pracowniczych Departamentu Pracy USA (Employee Benefits Security Administration, U.S. Department of Labor),
tel. 1(866) 200 Constitution Avenue, N.W., Washington, D.C. 20210. Witryna internetowa zawiera również
tabelę z podsumowaniem środków ochrony stosujących się i nie stosujących się do planów zdrowotnych
istniejących wcześniej.
***
Prosimy zachować to powiadomienie wraz z broszurą Skrócony opis planu (Summary Plan Description) do
wykorzystania w przyszłości.
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