
Thông Bao cùa WellCare vé Thl!c Hành Quyén Riêng Tu' 

Chung tôi coi trçng quyén riêng tLJ cùa quy vi. Quy vi c6 quyén biét âLJQc cach thûc và 
thoi âiém chung tôi chia sé thông tin y té cùa quy vi. Quy vi cOng c6 quyén xem thông 
tin cùa mlnh. Thông bao này nêu chi tiét cach chung tôi chia sé thông tin cùa quy vi và 

làm thé nào quy vi c6 thé xem nhO'ng thông tin â6. Vui làng âçc ky thông bao này. 

Ngày c6 hi~u IVe cùa Thông Bao Quyên Riêng Tu' này: 29 thang 3 nam 2012 
SÙ'a dôi tü thang 6 nam 2020 

Chûng tôi c6 thé sùa âôi thljc hành quyén riêng tu cùa m1nh theo thoi gian. Néu chûng tôi c6 
nhü'ng thay âôi quan tr9ng, chûng tôi së cung cap cho quy vi bàn sao cùa Thông Bao Quyén 
Riêng Tu môi. Thông bao së nêu thoi âiém nhü'ng thay âôi c6 hi~u lljc. 

Thông Bao Quyên Riêng Tu' này ap d1;1ng cho cac tô chûc WellCare sau dây: 

• American Progressive Life and Health 
lnsurance Company of New York 

• Care 1 st Health Plan Arizona, Inc. 
• WellCare of California, Inc. 
• Exactus Pharmacy Solutions, Inc. 
• Harmony Health Plan, 1 ne. 
• OneCare by Carel st Health Plan 

of Arizona, 1 ne. 
• SelectCare ofTexas, Inc. 
• SelectCare Health Plans, Inc. 
• WellCare Health lnsurance Company 

of America 
• WellCare Health lnsurance of Arizona, 

Inc., cüng ho9t âçmg t9i Hawai'i vôi tên là 
'Ohana Health Plan, Inc. 

• WellCare Health lnsurance Company of 
Kentucky, Inc., ho9t â()ng t9i Kentucky vôi 
tên là WellCare of Kentucky, Inc. 

• WellCare Health lnsurance Company of 
Louisiana, Inc. 

• WellCare Health lnsurance Company of 
New Jersey, 1 ne. 

• WellCare Health lnsurance of 
New York, 1 ne. 

• WellCare Health Insu rance of the 
Southwest, 1 ne. 

• WellCare of Alabama, Inc. 
• WellCare of Connecticut, Inc. 
• WellCare of Florida, Inc., d/b/a/ Staywell 

Health Plan of Florida 
• Staywell Kids and Children's Medical 

Services Health Plan, âiéu hành bài 
WellCare of Florida, Inc. 

• WellCare of Florida, Inc. 
• WellCare of Georgia, Inc. 
• WellCare of Illinois, Inc. 
• WellCare of Maine, Inc. 
• WellCare of Mississippi, Inc. 
• WellCare of New York, Inc. 
• WellCare of North Carolina, Inc. 
• WellCare of South Carolina, Inc. 
• WellCare ofTexas, Inc. 
• WellCare of Washington, Inc. 
• WellCare Prescription lnsurance, Inc. 
• WellCare Health Plans of Arizona, Inc. 
• Meridian Health Plan of Illinois, Inc. 
• Meridian Health Plan of Michigan, Inc. 
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• WellCare Health Plans of Missouri, Inc. 
• WellCare Health Plans of New Jersey, Inc. 
• WellCare Health Plans of Rhode Island, Inc. 
• WellCare Health Plans of Vermont, Inc. 
• MeridianRX, LLC 
• WellCare Health lnsurance Company 

of New Hampshire, Inc. 
• WellCare Health lnsurance of 

Connecticut, Inc. 

• WellCare Health Insu rance of North Carolina, Inc. 
• WellCare National Health lnsurance Company 
• WellCare of Missouri Health 

lnsurance Company, Inc. 
• WellCare of New Hampshire, Inc. 
• WellCare Health lnsurance ofTennessee, Inc. 
• WellCare ofTennessee, Inc. 
• WellCare Health lnsurance Company of 

Washington, Inc. 

Cach Thûc Chung Tôi SÙ' Dl;lng và Chia Sè Thông Tin 
Sûc Khôe Cùa Quy Vj 

Thông Tin Không Can Slf Cho Phép Bang Van Ban 

WellCare c6 nhùng nguyên tâc âé bào vê quyén riêng tu cùa quy vj. WellCare yêu eau nhân viên 
cùa m1nh bào vê thông tin sûc kh6e cùa quy vi duôi d9ng loi n6i, van bàn và âiên tù. Tuy nhiên, 
sau âây là nhùng t1nh huông mà chung tôi không cân slj cho phép bang van bàn cùa quy vi âé 
sù dt,mg thông tin sûc kh6e cùa quy vi ho~c âé chia sé thông tin â6 vôi nhùng nguoi khac: 
1. f>iéu Tri, Thanh Toan và Hoat f>ông Kinh Doanh 
Chung tôi c6 thé chia sé thông tin sûc kh6e cùa quy vi âé ho trQ âiéu tri bênh cho quy vi. 
Chung tôi c6 thé chia sé thông tin â6 âé âàm bào rang cac nhà cung cap âuQc thanh toan và 
cac ly do kinh doanh khac. Vf dv: 
E>iéu tri: 

• Chung tôi c6 thé chia sé thông tin cùa quy vi vôi m◊t nhà cung cap dich vv cham s6c sûc 
kh6e âang âiéu tri cho quy vi. 

• Vf dl), chung tôi c6 thé cho nhà cung cap biét quy vi âang dùng thuôc kê toa nào. 
Thanh toan: 

• 0é cung cap cho quy vi bao trà y té và cac quyén IQi, chung tôi phài làm nhùng viêc nhu 
thu bào phf và âàm bào rang cac nhà cung cap âuQc trà tién cho cac dich vv cùa hQ. 

• Chung tôi sù dvng thông tin sûc kh6e cùa quy vi âé thl/c hiên cac nhiêm vv tài chfnh này. 
Ho~t E>çmg Cham S6c Sûc Khôe: 

• Chung tôi c6 thé chia sé thông tin cùa quy vi cho cac ho9t â<)ng cham s6c sûc kh6e cùa 
chung tôi. 

• 0iéu này giup bào vê h◊i viên kh6i gian l~n, lang phf và 19m dvng. 
• 0iéu â6 cüng giup chung tôi giài quyét cac van âé và khiéu nç1i vé dich vv khach hàng. 

Lt!a Ch9n E>iéu Tri Thay Thé, Quyén Lc;ti và Dich V1.:1: 
• Chung tôi c6 thé ?Ù dvng thông tin suc kh6e cùa quy vi âé thông bao cho quy vi cac Il/a 

chQn âiéu tri c6 san dành cho m1nh. 
• Chung tôi së nhâc quy vi vé lich hE;n kham và cho quy vi biét vé cac quyén IQi ho~c dich vv 

c6 IQi cho quy vi. 



Bào Hiém: 
• Chung tôi c6 thé sù dt,mg thông tin sûc kh6e cùa quy vi cho mvc âîch bào hiém. 

• Xin !vu y rang chung tôi së không sù dvng thông tin di truyén cùa quy vi âé bào hiém. 
Thành Viên Gia E>lnh, HQ Hàng ho~c Bang Hûu Liên Quan T6'i Cham S6c Cùa Quy Vj: 

• Tru khi quy vj phàn âoi, chung tôi c6 thé chia sè thông tin sûc kh6e cùa quy vi vôi cac 
thành viên trong gia â1nh, hQ hàng ho~c bang hûu cùa quy vi, nhûng ngvoi âLJQc quy vi 
cho phép tham gia vào ho9t âç>ng cham s6c y té cùa quy vj. 

• Néu quy vj không thé âông y ho~c phàn âoi, chung tôi c6 thé quyét âinh dlfa trên viêc 
chia sè thông tin cùa quy vi c6 mang 19i IQi îch tot nhât cho quy vi hay không. 

• Néu chung tôi quyét âinh chia sè thông tin sûc kh6e cùa quy vi trong trvong hQp này, 
chung tôi së chi chia sè thông tin can thiét cho viêc âiéu tri ho~c thanh toan cùa quy vj. 

E>ôi Tac Kinh Doanh: 
• Chung tôi c6 thé chia sè thông tin cùa quy vi vôi môt âoi tac kinh doanh, nhûng ngvoi can 

thông tin này âé làm viêc vôi chung tôi. 

• Chung tôi së làm nhLJ V?Y chi khi âoi tac này ky môt th6a thu?n âé bào vê quyén riêng tLJ 
cùa quy vj. 

• Vî dv vé cac âoi tac kinh doanh bao gôm kiém toan viên, lu?t su và chuyên gia tL1 van. 

2. Nhu Câu Công Khai 

Chung tôi c6 thé sù dvng và chia sè thông tin sûc kh6e cùa quy vj âé tuân thù lu?t phap ho~c 
âé âap ûng cac nhu eau công khai quan trçng âLJQc mô tà dLJôi âây: 

• LU?t phap yêu eau chung tôi làm nhLJ V?Y• 

• Khi cac viên chûc y té công can thông tin â6 cho cac van âé sûc kh6e công âông. 

• Khi cac co quan chînh phù can thông tin này cho nhûng ho9t âông nhLJ kiém toan, âiéu 
tra và kiém tra. 

• Néu chung tôi tin rang quy vi là n9n nhân cùa slf ngLJQc âai, b6 bê ho~c b9o ILJc gia â1nh. 

• Néu thông tin cùa quy vj là can thiét cho môt ngvoi ho~c công ty âLJQc Co Quan Quàn Ly 
ThLJc Pham và DLJQc Pham (Food and Drug Administration, FDA) quàn !y: âé bao cao ho~c 
theo dôi cac khuyét âiém cùa sàn pham; âé sùa chûa, thay thé ho~c thu hôi sàn pham 
bi loi; ho~c âé theo dôi môt sàn pham sau khi FDA châp thu?n công chung sù dvng sàn 
pham â6. 

• Néu tàa an yêu eau chung tôi tiét lô thông tin cùa quy vj. 

• Khi cac viên chûc thlfc thi phap lu?t can thông tin âé tuân theo lênh tàa an ho~c lu?t 
phap, ho~c âé giup t1m môt nghi can, ngvoi ch9y tron, nhân chûng ho~c ngvoi mât tîch. 

• 0é ngan ch~n môt moi âe dça sûc kh6e nghiêm trçng cho quy vi, môt ngvoi khac ho~c 
công chung - chung tôi së chi chia sè thông tin vôi môt ngvoi nào â6 c6 thé giup ngan 
ch~n cac moi âe dça. 

• 0é nghiên cûu. 

• Khi thông tin là cân thiét theo lu?t âé bôi thvong lao âông ho~c cac chuong tr1nh bào 
hiém khac bao gôm thuong tîch ho~c bênh t?t liên quan âén công viêc mà không c6 dâu 
hiêu gian i?n. 



• Néu thông tin cùa quy vj là cân thiét âé cac viên chûc quân sl,1 thl,fc hiên m◊t nhiêm Vl,J. 

• Khi cac viên chûc liên bang cân thông tin âé làm viêc vé van âé an ninh ho?c t1nh bao 
quôc gia, ho?C âé bào vê Tong thông ho?C cac viên chûc khac. 

• Cho cac viên chûc trçii giam, nhûng nguoi cân thông tin âé cung cap djch Vl,J cham s6c sûc 
kh6e ho?c duy tr1 an toàn tçii nai quy vi bi giam giû. 

• Vf dt,J cho m◊t nhân viên âiéu tra ho?c giam âinh y té âé xac âinh nguyên nhân cai chét 
trong truong hQp không may quy vi tù vong. 

• Cho giam âôc nhà tang lé âé ho c6 thé thl,fc hiên nhiêm Vl,J cùa m1nh. 

• Cho cac tô chûc luu trû n◊i tçing, mât ho?c cac mô khac âé ho c6 thé t1m hiéu xem viêc 
hién t?ng hay cây ghép c6 âuQc phap lu?t cho phép hay không trong truong hQp không 
may quy vi tù vong. 

3. Thông Tin Hoàn Toàn Không Thé Nhân Dang và Thông Tin Không Thé Nhân Dang 
Môt Phân. 

8ây là haî loçii thông tin quy vi cân biét: 

• Thông tin sûc kh6e "hoàn toàn không thé nh~n d~ng": Chung tôi chî chia sè thông tin 
này sau khi loçii b6 bât ky thông tin nào c6 thé khién nguoi khac nh?n ra quy vi. 

• Thông tin sûc kh6e "không thé nh~n d~ng m(>t phân": Së không chûa bât ky thông tin 
nào trl,fc tiép nh?n dçing quy vi (châng hçin nhu tên, âia chî âuong phô, sô An Sinh Xa H◊i, 
sô âiên thoçii, sô fax, âia chî thu âiên tù, âia chî trang web ho?c sô giây phép). 

• Chung tôi chî chia sè thông tin không thé nh?n dçing m◊t phân cho hoçit â9ng y té công 
c◊ng, nghiên cûu ho?c cho cac hoçit â◊ng kinh doanh và nguoi nh?n thông tin phài ky 
m◊t th6a thu?n âé bào vê quyén riêng tu cùa quy vi theo yêu eau cùa phap lu?t. 

Yêu Cau Cho Phép Bang Van Bàn 
Tçii phân truck trong thông bao này, chung tôi âa nêu m◊t sô ly do chung tôi c6 thé sù dt,Jng 
thông tin sûc kh6e cùa quy vi mà không cân sl,1 cho phép bang van bàn cùa quy vi, bao gôm: 

• 8iéu tri 
• Thanh toan 

• Hoçit â◊ng cham s6c sûc kh6e 

• Cac ly do khac âuQc nêu trong thông bao này 

Tuy nhiên, chung tôi cân sl,1 cho phép bang van bàn cùa quy vi âé sù dt,Jng thông tin sûc kh6e 
cùa quy vi cho cac ly do khac, c6 thé bao gôm: 

• Tiét I◊ ghi chu tri liêu tâm ly (néu thfch hQp) 

• Mt,Jc âfch tiép thi 
• Tiét I◊ âé ban thông tin sûc kh6e 

Quy vi c6 thé hùy b6 cho phép bang van bàn cùa m1nh bât cû lue nào. 



Quyén Truy C~p và Kiém Soat Thông Tin Sûc Khôe cùa Quy Vi 
Chûng tôi muon quy vi hiéu rô cac quyén này. 

1. Quyén Truy c,p Thông Tin vé Sûc Khoe cùa Quy V!. 

Quy vi c6 thé nh?n ban sao thông tin suc kh6e cùa m1nh ngo9i trü thông tin: 

• C6 chua ghi chu tri liêu tâm ly. 

• Thu th?P âé dl/ âoan, ho~c âé sû dvng trong, m◊t tô tvng dân Sl/, h1nh Sl/ ho~c hành 
chfnh. 

• Vôi m◊t sô truong hQp ngo9i lê, thông tin tuân theo cac ban Tu Chfnh Cai Tién Phàng Thf 
Nghiêm Lâm Sàng nam 1988 (Clinical Laboratory lmprovements Amendments, CLIA). 

Chung tôi c6 thé luu trü' hô sa suc kh6e d9ng âiên tû (electronic health record, EHR) cho quy vi. 
Quy vi c6 quyén nh?n nhü'ng thông tin này bang âinh d9ng âiên tû. Quy vi c6 thé yêu eau 
chung tôi gûi ban sao EHR cùa quy vi cho m◊t bên thu ba do quy vi chon. 

Cach thûc truy c~p thông tin vé sûc khoe cùa quy vj: 
• Gûi yêu eau bang van ban cùa quy vi tôi âia chi âLJQc nêu trong Thông Bao Quyén Riêng Tu 

này. 

• Trong hau hét cac truong hQp, chung tôi së hôi âap trong vàng 30 ngày néu chung tôi c6 
thông tin t9i ca sà cùa cnung tôi. 

• Chung tôi së hôi âap trong vàng 60 ngày néu thông tin âuQc luu trü' t9i m◊t ca sà khac. 

• Chung tôi së cho quy vi biét néu chung tôi can thêm thoi gian âé hôi âap. 

Chung tôi c6 thé tfnh phf cho quy vi, châng h9n nhu buu phf. Néu quy vi yêu eau nh?n ban sao 
EHR, chung tôi së không tfnh phf nào khac ngoài chi phf nhân công cùa chung tôi. 

Chung tôi c6 thé không cho phép quy vi truy C?P thông tin suc kh6e cùa quy vi néu âiéu â6: 

• Xét m◊t cach hQp ly c6 thé khién quy vi ho~c m◊t ai â6 bi nguy hiém. 

• Dé C?P âén m◊t nguoi khac và chuyên gia cham s6c suc kh6e âuQc cap phép nh?n thây 
quyén truy C?P cùa quy vi c6 kha nang gây h9i cho nguoi â6. 

• Chuyên gia cham s6c suc kh6e âu9c cap phép xac âinh rang quyén truy C?P cùa quy vi 
vôi tu cach là â9i diên cùa nguoi khac c6 thé gây h9i cho nguoi â6 ho~c bât ky nguoi nào 
khac. 

Néu chung tôi tü chôi yêu eau cùa quy vi v1 m◊t trong nhü'ng ly do này, quy vi c6 thé yêu eau 
tai xét. Quy vi c6 quyén nh?n van ban giai thfch vé ly do bi tü ch6i truy C?P-

2. Quy V! Co Quyén Thay f>Ôi Thông Tin Sûc Khoe Nào Không Chinh Xac 

Quy vi c6 thé yêu eau chung tôi thay âôi thông tin mà quy vi tin rang bisai ho~c không âay âù. 
Xin gûi yêu eau bang van ban cho chung tôi. Chung tôi së hôi âap trong vàng 60 ngày. Chung 
tôi c6 thé không c6 thông tin â6. Néu xay ra truong hQp â6, chung tôi së cho quy vi biét cach 
liên 19c vôi nguoi c6 thông tin â6. Trong m◊t s6 truong hQp, chung tôi c6 thé tü chôi yêu eau 
cùa quy vi. Sau â6, quy vi c6 thé không âông y vôi quyét âinh â6. Quy vi c6 thé yêu eau chung 
tôi âfnh kèm tuyên b6 cùa quy vi khi chung tôi chia sè thông tin trong tuang lai. 



3. Quy Vi Co Quyén Biét E>u'Q'c Thài E>iém Chung Tôi Chia Sè Thông Tin Cùa Quy Vi 

Quy vi c6 thé yêu eau chung tôi th6ng kê cac lan tiét lô thông tin süc khàe cùa quy vi trong 
sau nam qua. Phan hôi cùa chung tôi së không bao gôm nhùng lan tiét lô: 

• Cho cac ho9t âông thanh toan, âiéu tri ho~c cham s6c süc khàe âu9c thlfc hiên cho quy vi 
ho~c â9i diên ca nhân cùa quy vj. 

• Mà quy vi âa cho phép bang van bàn. 

• Cho gia â1nh và bang hùu liên quan âén viêc cham s6c ho~c thanh toan cho dich vv cham 
s6c cùa quy vj. 

• Cho ho9t âông nghiên cüu, y té công công ho~c ho9t âông kinh doanh cùa chung tôi. 

• Cho cac quan chüc liên bang cho cac ho9t âông an ninh và t1nh bao qu6c gia cho cac co 
quan cài huân ho~c thl/c thi phap lu?t. 

• Sù dvng ho~c tiét lô theo cach khac âu9c cho phép ho~c theo yêu eau cùa phap lu?t. 

Cach thûc yêu câu thong kê nhùng lân tiét lé): 
• Gùi thu toi âia chî âu9c nêu trong Thông Bao Quyén Riêng Tu này. 

• Néu chung tôi không c6 thông tin süc khàe cùa quy vi, chung tôi së cung cap cho quy vi 
thông tin liên 19c cùa môt nguoi nào â6. 

• Chung tôi së hôi âap trong vàng 60 ngày. 

Quy vi âu9c quyén gùi yêu eau mien phf môt lan moi nam. Chung tôi c6 thé tfnh phf khi quy vi 
c6 nhiéu yêu câu hon trong cùng môt giai âo9n 12 thang. 

4. Quy Vi Co Quyén Yêu Câu Thêm Bitn Phap Bào Vt Quyén Riêng Tu' 

Quy vi c6 thé yêu eau chung tôi â~t ra nhiéu h9n ché hon â6i voi viêc sù dvng ho~c tiét lô 
thông tin süc khàe cùa quy vj. Néu chung tôi âông y voi yêu eau cùa quy vi, chung tôi së ap 
dvng cac h9n ché này, ngo9i trü trong truong h9p khan cap. Chung tôi không can phài âông y 
voi nhùng h9n ché này trü khi: 

• Viêc tiét lô thông tin là can thiét cho cac ho9t âông thanh toan ho~c cham s6c süc khàe và 
phap lu?t không c6 yêu eau khac. 

• Thông tin süc khàe chî liên quan âén môt sàn phâm ho~c dich vv cham s6c süc khàe mà 
quy vi ho~c môt nguoi nào â6 thay m~t cho quy vi âa thanh toan hét phf ton xuât tui. 

Quy vi c6 thé ngüng cac h9n ché này bât cü lue nào. 

5. Quy Vi Co Quyén Yêu Câu Trao E>ôi Thông Tin Kin E>ao 

Quy vi c6 thé yêu eau chung tôi trao âôi voi quy vi theo nhùng cach khac. 

Cach yêu câu hlnh thûc trao dôi thông tin khac: 
• Gùi yêu eau cùa quy vi toi âia chî âu9c nêu trong Thông Bao Quyén Riêng Tu này. 

• Nêu rô trong yêu eau cùa quy vi rang viêc tiét lô thông tin süc khàe cùa quy vi c6 thé gây 
nguy hiém cho quy vi và nêu cach thüc ho~c âia âiém quy vi muon nh?n thông tin liên 19c. 



6. Quy Vi Co Quyén Biét Khi Co Vi Pham 

Lu?t phap yêu eau chûng tôi bào v~ quyén riêng tu thông tin suc kh6e cùa quy vi. Chûng tôi 
thl)'c hi~n cac buoc âé bào v~ thông tin trong hô so âi~n tù cùa quy vi. Khi c6 ai â6 truy C?P trai 
phép thông tin, thl â6 là mot vi ph9m. Chûng tôi së thông bao cho quy vj néu âiéu â6 xày ra. 
Trang môt s6 truong hQp, chûng tôi së âang thông bao trên trang web cùa chûng tôi 
(www.wellcare.com) hoçJc trên mot trung tâm tin tue t9i khu vljc cùa quy vi. 

7. Quy Vi Co Ouyén Nh~n Bàn Sao Thông Bao Này 

Quy vj c6 thé yêu eau chûng tôi cung cap bàn sao thông bao này. Vui làng gùi yêu eau bang 
van bàn cùa quy vi toi âia chî ghi trên trang này cùa Thông Bao Quyén Riêng Tu này. Quy vi 
cüng c6 thé xem trang web cùa chûng tôi t9i âja chî www.wellcare.com. 

T~p m1:1c 

1. Cach Thûc Liên H~ VOi Chung Tôi 

Hay cho chûng tôi biét néu quy vi c6 thâc mac vé Thông Bao Quyén Riêng Tu này. Quy vj c6 
thê liên h~ voi chûng tôi theo nhûng cach sau âây: 

• G9i cho Nhân Viên Phv Trach Quyén Riêng TU theo s6 1-888-240-4946 (TTY 711) 
• G9i toi s6 âi~n tho9i mien phf ghi trên mçJt sau cùa thè hôi viên cùa quy vj 
• Truy C?P www.wellcare.com 
• Gùi thu cho chûng tôi toi: 

WellCare Health Plans,c Inc. 
Attention: Privacy Ofricer 

P.O. Box 31386 
Tampa, FL 33631-3386 

2. Khiéu nai 

Quy vj c6 thé khiéu n9i néu quy vj càm thây chûng tôi âa vi ph9m quyén riêng tu cùa quy vj. 
Quy vj c6 thé khiéu n9i bang cach liên h~ voi chûng tôi theo môt trong nhûng cach âu9c nêu 
trên. Quy vi cüng c6 thé gùi thu khiéu n9i toi Bô YTé và Dich Vv Nhân Sinh Hoa Ky. Chûng tôi së 
không gây tr6 ng9i cho quy vi vl âa khiéu n9i. 86 là quyén cùa quy vj. 

3. Cac Ouyén Khac 

Thông Bao Quyén Riêng Tu này giài thfch cac quyén cùa quy vi theo lu?t liên bang. Nhung môt 
s6 tiéu bang c6 thé trao cho quy vi nhûng quyén th?m chf càn cao hon. Nhûng quyén này c6 
thé bao gôm quyén truy C?P và sùa âôi nhiéu uu tiên hon. Môt s6 âiéu lu?t cùa tiéu bang c6 
thé bào v~ quy vi ch?t chë hon âoi voi nhûng thông tin nh9y càm trong cac lïnh vljc sau: 

• HIV/AIDS 
• Suc kh6e tâm than 

• Nghi~n rUQu và ma tûy 
• Suc kh6e sinh sàn 

• Cac bênh lây truyén qua 
âuong tlnh dvc 

Néu lu?t phap 6 tiéu bang cùa quy vj cho quy vi quyén Ion hon nhûng quyén âu9c nêu trong 
thông bao này, chûng tôi së tuân thù lu?t phap 6 tiéu bang cùa quy vi. 

http://www.wellcare.com
http://www.wellcare.com
http://www.wellcare.com
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