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ਇਸ ਨੋ ਿਟਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤI ਿਕਵJ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂ ੰ ਜਾਹਰ ਕਦI ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁ ਸL ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਿਕਵJ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਿਧਆਨ
ਨਾਲ ਕਰੋ।.
ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਿਭਆਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨੋ ਿਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਿਨੱਜਤਾ ਅਿਭਆਸਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਵਾਲਮਾਰਟ ਹੈਲਥ Pਡ ਵੈਲਨੈ ਸ ਆਪ;ੇ ਸ਼ਨ, ਸੈਮਜ਼ ਕਲੱਬ ਹੈਲਥ Pਡ ਵੈਲਨੈ ਸ ਆਪ;ੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਹੈਲਥ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਸਿਹਭਾਗੀ
ਪ;ਦਾਤਾ, ਸਮੇਤ ਵਾਲਮਾਰਟ ਹੈਲਥ ਮੈਡੀਕਲ, ਦੰਦਾਂ, ਆਪਟੋਮੈਟਰੀ, ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਅਿਭਆਸਾਂ , ਿਜਸ ਨੇ ਇਕ ਸੰਗਿਠਤ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ;ਬੰਧਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਿਲਆ ਹੈ|. ਇਹ ਨੋ ਿਟਸ ਉਹਨਾਂ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ;ਦਾਤਾਵਾਂ
ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵJ ਵਾਲਮਾਰਟ ਅਤੇ ਸੈਮਜ਼ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਿਜੱ ਥੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਿਸਹਤ ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਸਿਹਭਾਗੀ ਪ;ਦਾਤਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਜਾਂ ਸੈਮਜ਼ ਕਲੱਬ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਿਵਜ਼ਨ
ਸSਟਰ, ਆਪਟੀਕਲ ਅਤੇ ਕਲੀਿਨਕ ਸਥਾਨ ਤੇ।. ਅਸL ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਨੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸL ਇਸ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹਾਂ।. ਅਸੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ;ਾਪਤ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ (“ਪੀਐVਚਆਈ”) ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਲਈ
(“PHI”), ਕਾਨੂ ੰਨ ਦੁ ਆਰਾ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ, ਸਾਨੂ ੰ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਪੀ.ਐVਚ.ਆਈ. ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਿਭਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਹ ਨੋ ਿਟਸ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਤੁ ਹ ਾਡੀ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ PHI ਨੂ ੰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਦਸਣਾ PHI।. ਮੌਜੂਦਾ ਨੋ ਿਟਸ
ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।.
PHI ਦੀ ਵਰਤI ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਿਜਸਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਆਿਗਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹL: 1. ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ। . ਅਸL ਇਲਾਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਿਜਵJ ਿਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵੰ ਡਣ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪ;ਬੰਧਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ;ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪੀ.ਐVਚ.ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤI ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ।. ਅਸL ਤੁ ਹਾਡੀ ਪੀਐVਚਆਈ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪ;ਦਾਤਾਵਾਂ, ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ , ਨੇ ਤਰ ਪ;ੋ ਵਾਈਡਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ;ਦਾਤਾ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਾਂ. 2. ਭੁ ਗ ਤਾਨ ਦੇ ਲਈ। . ਅਸL ਤੁ ਹਾਡੀ PHI ਦੀ ਵਰਤI ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸL ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਵਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ;ਦਾਤਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲI, ਤੁ ਹਾਡੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ, ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਤI ਭੁ ਗਤਾਨ ਲੈ ਸਕਣ।. ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਟੇਟ
ਮੈਡੀਕੇ ਡ (Medicade), ਮੈਡੀਕੇਅਰ (Medicare) ਜਾਂ ਦੂ ਜੀਆਂ ਿਸਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਲI ਬੀਮੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਤੁ ਹ ਾਡੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹIਦਾਂ ਨੂ ੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਬਲ ਭੇ ਜਣ ਅਤੇ
ਪੈਿਸਆਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।. 3. ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ।. ਅਸL ਤੁ ਹਾਡੇ ਪੀ.ਐVਚ.ਆਈ ਦੀ ਵਰਤI ਸਾਡੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਵਰਡ ਅਦਾਿਰਆਂ ਦੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਾਰਜਾਂ
ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਹੈ।. ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਪ;ਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਗਾਹਕ ਸੇ ਵਾ ਪ;ਾਪਤ ਹੋਵੇ।. 4. ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਕ ਿਸਹਤ
ਸੰਭਾਲ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ। . ਸਾਡੀ ਆਯੋਿਜਤ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ; ਬੰਧ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇ ਕ ਸੰ ਸਥਾਗਤ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ;ਦਾਤਾ (ਉVਪਰ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ) ਸੰਗਿਠਤ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਪ;ਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਿਸਹਤ ਦੇ ਖ-ਰੇਖ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ

ਦੂ ਜੇ ਨਾਲ ਪੀਐਚਆਈ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।. ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਹੈਲਥ ਦੇ ਅਿਭਆਸਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਭਾਗੀ ਪ;ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਦੂ ਜੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਜਾਂ ਸੈਮਜ਼ ਕਲੱਬ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ PHI ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।. 5. ਿਸਹਤ ਨਾਲ
ਸੰਬਧ
ੰ ਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।. ਅਸL ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ PHI ਦੀ ਵਰਤI ਜਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਸL

ਤੁ ਹਾਡੇ ਪੀ.ਐVਚ.ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤI ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਆਂ ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ, ਉਪਲੱਬਧ ਰੋਕੂ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ, ਦਵਾਈ ਥੈਰੇਪੀ ਪ; ਬੰਧਨ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਪ;ਦਾਨ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਿਵਕਲਪਕ ਇਲਾਜਾਂ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੈਿਟੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸੂਿਚਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤI ਜਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।. 6. ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈਭੁ ਗਤਾਨ।. ਅਸL ਤੁ ਹਾਡੇ PHI ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਿਕਸੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮSਬਰ, ਦੂ ਸਰੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁ ਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁ ਗਤਾਨ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁ ਸL ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰਦ,ੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌ ਕਾ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਅਸL ਆਪਣੇ
ੰ ੀ ਲੋ ੜ ਮੁਤਾਬਕ। . ਜੇ ਸੰਘੀਸੰਘ ੀ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂ ੰਨ ਤੁ ਹਾਡੇ PHI ਦੇ ਪ;ਗਟਾਵੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸL ਇਸਨੂ ੰ ਪਰਗਟ ਕਰਾਂ ਗੇ।. 8. ਤੁ ਹਾਡੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਸਹਤ
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਨਰਣੇ ਿਵਚ ਉਨ2 ਾਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਤI ਪਤਾ ਲਗਾ[ਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਖੁਲਾਸਾ ਢੁ ਕਵਾਂ ਹੈ।. 7. ਕਾਨੂ ਨ
ਜਾਂ ਸੁਰਿੱ ਖਆ ਨੂ ੰ ਗੰਭੀਰ ਨੂ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ। . ਜਦI ਿਕਸੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂ ੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਵੇ ਤਾਂ ਅਸL ਤੁ ਹਾਡੇ PHI ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ।. 9. ਿਸਹਤ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ
ਲਈ।। . ਿਅਧਐਨ, ਿਨਰੀਖਣ, ਅਤੇ ਲਾਇਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ;ਣਾਲੀ, ਲਾਭ ਪ;ੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਲੋ ੜLਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਜਵJ ਿਕ ਕਾਨੂ ੰਨ ਦੁ ਆਰਾ ਅਿਧਕਾਰਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਲਈ ਅਸL ਇੱ ਕ ਿਸਹਤ

ਿਨਗਰਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂ ੰ ਪੀ.ਐVਚ.ਆਈ. ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।. 10. ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਖਆ ਲਈ . ਅਸL ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਜਵJ ਿਕ ਿਬਮਾਰੀ ਨੂ ੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਿਨਯੰਤਰਣ ਕਰਨ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣਾ,
ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਅਣਗਿਹਲੀ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂ ੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ; ਤੀਕੂ ਲ ਪ;ਤੀਿ_ਆਵਾਂ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਲਈ ਅਸL ਤੁ ਹਾਡੇ ਪੀ.ਐVਚ.ਆਈ. ਦਾ
ੱ ਿਮਆਂ ਅਤੇ ਿਵਵਾਦਾਂ ਲਈ। . ਅਸL ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਪ;ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੇ PHI ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ ਿਵੱਚ ਜਵਾਬ ਨੂ ੰ ਇੱਕ ਅਵਗੁਣ, ਖੋਜ ਬੇਨਤੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਨੂ ੰਨੀ
ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।. 11. ਅਦਾਲਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕਦ
ੰ ਲਾਗੂ. ਅਸL PHI ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਿਕਸੇ ਕਾਨੂ ੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂ ੰ ਕੁ ਝ ਕਾਨੂ ੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਿਜਵJ ਿਕ ਸਾਡੇ ਅਹਾਤੇ 'ਤੇ
ਪ;ਿਕਿਰਆ ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਬੇਨ ਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਆਰਡਰ ਪ;ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ।. 12. ਕਾਨੂ ਨ

ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਕਾਨੂ ੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ।. 13. ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ। . ਅਸL ਤੁ ਹਾਡੀ PHI ਪਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: (1) ਜੇ ਤੁ ਸL ਫੌਜੀ ਹੋ, ਫੌਜੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੰਗਣ ਤੇ; (2) ਜੇ ਤੁ ਸL ਜੇਲ2 ਿਵੱਚ
ਜਾਂ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਹੋ, ਜੇਲ2 ਜਾਂ ਕਾਨੂ ੰਨ ਪਾਲਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂ ;ੰ (3) ਕੁ ਝ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱ ਚ ਕਾਨੂ ੰਨ ਪਾਲਣ ਿਵਵਸਥਾ ਵਲI ਬੇਨਤੀ ਿਮਲਣ ਤੇ; (4) ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ, ਕਾਨੂ ੰਨ ਵਲI ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ; (5) ਅਿਧਕਾਰ-ਪ;ਾਪਤ ਸੰ ਘੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂ ,ੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ,
ਦੂ ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਪ; ਮੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ।. 14. ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ । . ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮੁ ਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਦੂ ਜੇ ਅਿਜਹੇ ਪ;ੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਅਸL ਤੁ ਹਾਡੀ PHI ਪਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।. 15. ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ । .
ੋ ਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ। . ਅਸL PHI ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਿਕਸੇ ਸਸਕਾਰ ਘਰ ਦੇ
ਦਾਨ ਜਾਂ ਟ; ਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸL ਤੁ ਹਾਡੀ PHI ਅੰਗ ਪ;ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂ ਜੀਆਂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।. 16. ਕੋਰਨ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕੋਰੋਨਰ, ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਨੂ ੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂ ੰਨ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ2 ਾਂ ਨੂ ੰ ਉਨ2 ਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।. 17. ਿਨੱਜੀ ਪ;ਤੀਿਨਧਾਂ ਲਈ। . ਅਸL ਤੁ ਹਾਡੇ PHI ਨੂ ੰ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ
ਦੁ ਆਰਾ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ,ੰ ਿਜਵJ ਿਕ ਇੱ ਕ ਮਾਂ-ਿਪਓ, ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਸਰਪ; ਸਤ, ਜਾਂ ਪ; ਬੰਧਕ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪ;ਬੰਧਕ ਵਜI ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।. 18. ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਈ. ਅਸL ਿਕਸੇ ਸਕੂ ਲ ਜਾਂ ਿਕਸੇ
ਸੰਭਾਿਵਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਬਾਰੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਸਬੂ ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਿਜਵJ ਿਕ ਕਾਨੂ ੰਨ ਦੁ ਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਿਪਆਂ / ਸਰਪ;ਸਤ ਦੁ ਆਰਾ ਅਿਧਕਾਿਰਤ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁ ਆਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ।.
PHI ਦੀ ਵਰਤI ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜੋ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ : 1. ਪੀਐਚਆਈ ਦੀ ਿਵਕਰੀ . ਜਦI ਤੱਕ ਤੁ ਸL ਸਾਨੂ ੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹL ਿਦੰਦੇ ਜਾਂ HIPAA ਦੁ ਆਰਾ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦI ਤਕ ਅਸL ਿਸੱ ਧੇ ਜਾਂ ਅਿਸੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਭੁ ਗਤਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁ ਹਾਡੇ PHI ਦੀ ਵਰਤI ਜਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹL ਕਰਾਂਗ.ੇ ।. 2. ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨਕ ਨੋ ਟਸ. ਸੀਿਮਤ ਹਾਲਤਾਂ ਿਵਚ ਿਸਵਾਏ, ਅਸL ਿਕਸੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁ ਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੋ ਟਾਂ ਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ ਤI ਿਬਨਾਂ ਕਾ[ਸਿਲੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹL ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹL ਕਰ ਸਕਦੇ।. 3. ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ . ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ, ਅਸL ਤੁ ਹਾਡੇ ਪੀਐਚਆਈ ਦੀ ਵਰਤI ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ।. 4. ਖੋਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼। . ਅਸL ਤੁ ਹਾਡੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਖੋਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਸਿਥਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਿਕਸੇ ਅਿਧਕਾਰ ਤI ਿਬਨਾਂ ਿਜਵJ ਿਕ ਿਕਸੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮੀਿਖਆ ਬੋਰਡ ਤI ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ PHI ਦੀ ਵਰਤI ਜਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।. ਇਸ ਨੋ ਿਟਸ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਵੇ ਰਵੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਅਸL ਤੁ ਹਾਡੀ
PHI ਦੀ, ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਿਬਨਾਂ, ਿਕਧਰੇ ਵੀ ਵਰਤI ਜਾਂ ਜਾਹਰ ਨਹL ਕਰਾਂਗੇ।. ਤੁ ਸL ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮJ ਿਲਖਤੀ ਰੂ ਪ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂ ੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵਰਤI ਜਾਂ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂ ੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ,
ਿਸਵਾਏ ਜਦI ਅਸL ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਆਿਗਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।. ਸਾਨੂ ੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂ ੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ HIPAA ਨਾਲI ਸਖਤ ਹੈ।.
ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ PHI ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹਨ: 1. ਤੁ ਸL ਇਲਾਜ, ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਿਸਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ PHI ਦੀ ਵਰਤI ਜਾਂ ਖੁਲਾਸੇ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ

ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਜਵJ ਿਕ ਿਕਸੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮS ਬਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ PHI ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ' ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸਾਨੂ ੰ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹL ਹੈ।. ਜੇ ਅਸL ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸL, ਕੁ ਝ ਐਮਰਜSਸੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂ ੰ ਛੱ ਡ ਕੇ, ਤੁ ਹਾਡੀ ਬੇਨ ਤੀ ਮੁ ਤਾਬਕ ਕੰ ਮ ਕਰਾਂਗੇ।. 2. ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭੁ ਗਤਾਨ ਵਾਲੀਆਂ (ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਿਵਚI) ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਪਲਾਨ ਨੂ ੰ PHI ਦੇ ਕੁ ਝ ਪ;ਗਟਾਵੇ ਉVਪਰ
ਬੰਦਸ਼ ਲਈ ਤੁ ਸL ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।. 3. ਜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜਾਂ ਇਲੈ ਕਟ; ਾਿਨਕ ਕਾਪੀ ਦਾ ਤੁ ਸL ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂ ੰ ਪ;ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਦਵਾਈਆਂ
ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਿਬਿਲੰਗ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।. ਤੁ ਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸL ਇਸਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲI ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।. ਅਸL ਤੁ ਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂ ੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਿਜਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਤੁ ਸL ਇਨਕਾਰ ਦੀ
ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਬੇਨ ਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।. 4. ਤੁ ਸL ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸL ਕੁ ਝ PHI ਿਵੱ ਚ ਸੋਧ ਕਰੀਏ ਜੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ।. ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋ ਈ ਕਾਰਨ ਪ;ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।. ਅਸL ਤੁ ਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂ ੰ
ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ PHI ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਗਿਠਤ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ; ਬੰਧ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਬੰਿਧਤ ਪ;ਦਾਤਾ ਦੁ ਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ PHI ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।. ਜੇ ਅਸL ਤੁ ਹ ਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂ ੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਅਸਿਹਮਤੀ ਦਾ ਿਬਆਨ
ਜਮ2ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।. ਤੁ ਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡ, to ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਜਦI ਅਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਿਬਆਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਜਸ ਨੂ ੰ ਤੁ ਸL ਅਧੂਰਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ।. 5. ਤੁ ਸL ਆਪਣੀ PHI ਦੇ ਪ;ਗਟਾਿਵਆਂ ਦਾ ਿਹਸਾਬਿਕਤਾਬ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ।. ਇਹ ਤੁ ਹ ਾਡੇ PHI ਦੁ ਆਰਾ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਿਸਆਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਸੂਚੀ ਹੈ , ਇਲਾਜ, ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਿਸਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਾਰਜਾਂ ਤI ਇਲਾਵਾ, ਅਤੇ ਕਾਨੂ ੰਨ ਦੁ ਆਰਾ ਆਿਗਆ ਪ; ਾਪਤ ਅਪਵਾਦਾਂ ਤI ਇਲਾਵਾ।. ਤੁ ਹ ਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂ ੰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਵਧੀ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤI ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤI ਵੱਧ ਨਹL ਹੋ ਸਕਦੀ।. 6. ਤੁ ਸL ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸL ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੀਏ।. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁ ਸL ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸL ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਸਰਫ ਕੰਮ ਤੇ , ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਦੂ ਜੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਤੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਆਿਫਸ ਬਾਕਸ ਰਾਹL ਸੰਪਰਕ ਕਰੀਏ।. ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਿਵੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਕਵJ ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।. ਅਸL ਵਾਜਬ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਂਗੇ।. ਜੇ ਤੁ ਸL ਇਹਨਾਂ ਿਵੱ ਚI ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤI ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਜਾਂ ਸੈਮਜ਼ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਢੁ ਕਵਾਂ ਫਾਰਮ ਪ;ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ
HIPAA ਕੰ ਪਲS ਸ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਇੰ ਕ., 2608 SE ਜੇ ਸਟ; ੀਟ, ਮੇਲਸਟਾਪ 0230, ਬJਟਨਿਵਲੇ , ਏ.ਆਰ. ਨੂ ੰ ਿਲਖਤੀ ਬੇਨ ਤੀ ਜਮ2 ਾਂ ਕਰੋ।. 72716-0230. ਤੁ ਸL ਇਸ ਨੋ ਿਟਸ ਦੀ ਕਾੱ ਪੀ ਕਾੱਪੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਜਾਂ ਸੈਮਜ਼ ਕਲੱਬ ਤI ਪ;ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ
ਆਨਲਾਈਨ ਪ;ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: https://corporate.walmart.com/privacy-security/notices/.
ਇਸ ਿਨੱਜਤਾ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋ ਿਟਸ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ: ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੋ ਿਟਸ ਨੂ ੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਪੀ ਐਚ ਆਈ ਲਈ ਪ;ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੋ ਿਟਸ ਨੂ ੰ ਪ;ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅਸL ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਪ;ਾ ਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।.

ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋ ਿਟਸ: ਿਜਨ2 ਾਂ ਿਵੱਚ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਪ;ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋ ਿਟਸ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂ ੰਨ, ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵਾਂ, Medicare ਪ;ੋ ਵਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਿਮਆਰ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ
ਮੌਜੂਦਾ ਨੋ ਿਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਅਸL ਿਕਸੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ।. ਜੇ ਅਸL ਆਪਣਾ ਨੋ ਿਟਸ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁ ਸL ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋ ਿਟਸ ਦੀ ਨਕਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪ; ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: https://corporate.walmart.com/privacysecurity/notices/.
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਸਮੱਿ ਸਆ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ: ਜੇ ਇਸ ਨੋ ਿਟਸ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ;ਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ HIPAA ਕੰਪਲS ਸ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਇੰਕ., 2608 SE ਜੇ ਸਟ; ੀਟ, ਮੇਲਸਟਾਪ 0230, ਬJਟਨਿਵਲੇ , ਏ.ਆਰ।. 72716-0230 ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ

(800) WAL-MART. ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਸL ਇੱਕ ਿਲਖਤੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ HIPAA ਪਾਲਣਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਉVਪਰ ਿਦੱਤੇ ਪਤੇ ਤੇ ਜਾਂ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁ ੱਖੀ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ।.

ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਿਬੱਲ : ਪ;ੋਵਾਈਡਰ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ: 1. ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ/ਸੇ ਵਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿਹਲਾਂ ਤI ਿਮਲਣਾ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਭਾਗ, ਿਵਿਜ਼ਟਾਂ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱ ਚ ਹੋਈਆਂ ਕੋ ਈ
ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ; 2. ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮJ-ਸਮJ ਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ; 3. ਦੇ ਖਭਾਲ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤI ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ2ਾਂ ਪ;ਸਤੁ ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਤI
ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ; 4. ਪ;ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਉਸਦੇ ਖਰਚੇ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਦੇਖਭਾਲ/ਸੇ ਵਾ ਲਈ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਵਲI ਭੁ ਗਤਾਨ ਦੀ ਆਸ ਅਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਿਜਸਦੇ ਲਈ ਕਲਾਇੰਟ/ਮਰੀਜ਼ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਰੇ ਪਿਹਲਾਂ ਤI ਜ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ
ਿਲਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲਣਾ; 5. ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਪੇ ਸ਼ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰ ਟ/ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਤਵ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਿਖਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ; 6. ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਿਚੰਨ2ਾਂ ਰਾਹL ਿਵਿਜ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਅਮਲੇ
ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣਾ; 7. ਦੁ ਰਿਵਹਾਰ, ਅਣਗਿਹਲੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਬਿਦਕ, ਿਜਨਸੀ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤI ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰਕ ਦੁ ਰਿਵਹਾਰ, ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟ/ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪ;ਾਪਰਟੀ ਦੇ ਗਬਨ ਤI ਮੁਕਤ ਰਿਹਣਾ; 8. ਿਕਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ, ਿਵਘਨ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ,
ਿਵਤਕਰੇ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪ;ਾਪਰਟੀ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿਸ਼ਕਿਵਆਂ/ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪ;ਗਟ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਨੀਤੀ, ਅਮਲੇ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ/ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ; 9. ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ (ਜਾਂ ਨਾ
ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ) ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪ;ਾਪਰਟੀ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਿਵਆਂ/ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ; 10. ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ;ੋਵਾਈਡਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ; 11.
ਕਲਾਇੰਟ/ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ (Protected Health Information) ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਿਨੱਜਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਣੀ; 12. ਕਲੀਿਨਕਲ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪ;ਗਟਾਵੇ ਬਾਰੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ
ਪ;ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਜਾਣਾ; 13. ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਪ;ੋ ਵਾਈਡਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਿਵਤਕਰੇ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ; 14. ਿਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮJ ਿਵੱ ਤੀ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ (ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ; 15.
ਆਪਣੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲਣੀ; 16. ਸੰਸਥਾ ਦੁ ਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇ ਸ਼ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲਣਾ।. ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ: 1. ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ/ਸੇ ਵਾ
ਦੇ ਲਈ ਜਦI ਵਾਜਬ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਿਸਹਤ, ਦਵਾਈਆਂ, ਐਲਰਜੀਆਂ ਆਿਦ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ; 2. ਤੁ ਹਾਡੀ ਘਰੇਲੂ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਮੁਤਾਬਕ ਿਹੱਸਾ
ਲੈ ਣਾ, ਿਜਵJ, ਸਾਜ਼ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ2ਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ; 3. ਸਾਜ਼ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ2ਾਂ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਨਾ; 4. ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਾਜ਼ ਸਾਮਾਨ, ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ
ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ; 5. ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਪ;ੋ ਵਾਈਡਰ ਨੂ ੰ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ; 6. ਆਪਣੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਨੂ ੰ ਬਦਲਣ ਤI ਪਿਹਲਾਂ ਸਾਨੂ ੰ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ; 7. ਿਕਸੇ
ਸਾਜ਼ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਸੇ ਵਾ ਿਵੱਚ ਜੇ ਕੋ ਈ ਮੁ ਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂ ੰ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ; 8. ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂ ਜਾ ਪ;ੋ ਵਾਈਡਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਰਚੀ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂ ੰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਨੂ ੰ ਦੇਣਾ; 9. ਸਾਡੀ
ਿਨੱਜਤਾ ਸਬੰ ਧੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬੰਦਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂ ੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ।.
ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵਾਂ: ਤੁ ਸL ਸਾਡੇ ਨਾਲ (800) WAL-MART 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। . ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਮਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ, ਈਮੇਲ, ਫੈ ਕਸ ਜਾਂ ਿਚੱਠੀ ਰਾਹL ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਿਕ

ਸਾਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਮਲ ਗਈ ਹੈ।. ਕਲੰਡਰ ਦੇ 14 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸL ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸੂਚਨਾ ਿਦਆਂਗੇ।. ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲI ਪ;ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਦੁ ਰਵਰਤI ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਵੇ ਤਾਂ ਤੁ ਸL (800) WAL-MART 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ, ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੂ ਰ ਨਹL ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁ ਸL Accreditation Commission for Health Care
(ACHC) ਨਾਲ (919)785-1214 'ਤੇ ਜਾਂ (855) 937-2242 ਨੰ ਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।. ਤੁ ਸL ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂ ੰ 1-(800) 447-8477 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।.
ਮੈਡੀਕੇਅਰ DMEPOS ਸਪਲਾਇਰ ਿਮਆਰ : Wal-Mart Stores, Inc.ਵਲI ਤੁ ਹ ਾਨੂ ੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉVਪਰ 42 ਕੋਡ ਆਫ ਫੈਡਰਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 424.57(c) (42 Code of Federal

Regulations Section 424.57(c)) ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਏ ਗਏ ਸੰਘੀ ਿਨਯਮਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਪਲਾਇਰ ਿਮਆਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।. ਇਹ ਿਮਆਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਮਾਮਿਲਆਂ (ਿਜਵJ, ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਘੰਟ)ੇ
ਬਾਰੇ ਹਨ।. ਇਹਨਾਂ ਿਮਆਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਇਥੇ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ:www.ecfr.gov. ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸL ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਹਨਾਂ ਿਮਆਰਾਂ ਦੀ ਿਲਖਤੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਾਂਗੇ।.
ਵਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਸਾਡੀ ਕੰ ਪਨੀ ਦੁ ਆਰਾ ਵੇ ਚੇ ਜਾਂ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਦੀ ਿਨਰਮਾਤਾ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।. ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਅਸL ਵਾਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਸੂ ਚਨਾ ਿਦਆਂਗ,ੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂ ੰਨ ਹੇਠ

ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਮੁਫ ਤ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਬਦਲ ਿਦਆਂਗ।ੇ . ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਨੂ ੰ
ਉਪਕਰਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਵਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਿਹਦਾਇਤ ਪੁ ਸਿਤਕਾ ਵੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦI ਇਹ ਪੁਸਿਤਕਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।.

