New York State Insurance Fund

POWIADOMIENIE DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ FARMACEUTYCZNYCH W RAMACH
ODSZKODOWANIA PRACOWNICZEGO
Proszę uważnie przeczytać niniejsze powiadomienie. Zawiera ono ważne informacje dotyczące uzyskania leków w
ramach roszczenia ubezpieczeniowego o odszkodowanie pracownicze.
New York State Insurance Fund (NYSIF) posiada podpisaną umowę z CVS Caremark, spółką działającą w charakterze
Pharmacy Benefits Manager (PBM - Administrator świadczeń farmaceutycznych) i posiadającą sieć aptek
udostępniających leki pracownikom, którzy doznali obrażeń lub cierpią na chorobę w związku z wykonywaną pracą.
Nie zmienia to Pańskiego prawa do otrzymania leków koniecznych do leczenia takich obrażeń lub chorób. Oznacza to
jedynie, że powinien Pan/Pani zgłosić się po te leki do jednej z aptek sieci CVS Caremark. Informacje o aptekach oraz
ich adresach można uzyskać:
•

telefonując do CVS Caremark Call Center pod numer (866) 493-1640, lub

•

odwiedzając witrynę http://www.wcrxpharmacylocator.com lub

•

odwiedzając witrynę NYSIF: nysif.com

Jeśli nabywa Pan/Pani leki w ramach roszczenia ubezpieczeniowego o odszkodowanie
pracownicze, powinien Pan/Pani zgłosić się w tym celu do jednej z tych aptek, o ile nie ma
miejsca jedna z poniższych sytuacji:
•

Pilnie potrzebuje Pan/Pani pomocy medycznej i jest zasadnie niemożliwe, aby nabyć
potrzebne leki we wspomnianej sieci aptek, lub

•

Sieć aptek nie umożliwia zamówienia leków przez telefon lub pocztą, żadna z aptek należących
do sieci nie jest w stanie dostarczyć Panu/Pani leków oraz żadna z tych aptek nie znajduje
się w zasięgu 15 mil w przypadku, gdy mieszka Pan/Pani w okolicy wiejskiej, lub w zasięgu
5 mil w przypadku, gdy nie mieszka Pan/Pani w okolicy wiejskiej. Jeśli taka jest Pana/Pani sytuacja,
prosimy o zatelefonowanie pod numer znajdujący się u dołu strony.

CVS Caremark przyjmuje zamówienia pocztowe, internetowe i telefoniczne. Stosowne wskazówki
można uzyskać, telefonując do CVS Caremark Call Center pod numer (866) 493-1640.
Wszystkie apteki należące do sieci mają obowiązek posiadania wystarczających zapasów leków,
tak aby możliwa była obsługa klienta bez zbędnych opóźnień.
Apteki w centrach handlowych muszą być czynne w standardowych godzinach otwarcie w danej społeczności.
Apteki z sieci CVS Caremark będą obciążały płatnościami bezpośrednio NYSIF. Pan/Pani nie
będzie pokrywać żadnych kosztów związanych z nabyciem leków.
Dodatkowe informacje o sieci aptek CVS Caremark można uzyskać na stronie internetowej:
http://www.wcrxpharmacylocator.com lub telefonując pod bezpłatny numer obsługiwany 24 godziny
na dobę: (866) 493-1640.
W razie jakichkolwiek pytań lub problemów należy skontaktować się z NYSIF pod numerem telefonu
(888) 875-5790. Można również zgłosić się do New York State Workers' Compensation Board (Komisja Stanu
Nowy Jork ds. odszkodowania pracowniczego) na adres e-mail: general_information@wcb.ny.gov lub telefonując
pod numer (877) 632-4996, albo do Rzecznika poszkodowanych pracowników, telefonując pod numer (800) 5806665. Więcej informacji na stronie www.wcb.ny.gov.
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