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Hướng dẫn này được soạn thảo để giúp quý vị trong suốt quy trình Bồi Thường cho Người Lao Động (WC) sau khi quý vị bị thương liên quan tới lao động.  Nếu quý vị có thắc mắc về quy trình này, xin vui lòng liên lạc Chuyên Viên Phân Tích Yêu Cầu Bồi Thường cho Người Lao Động của Đại Học Texas tại Arlington (UT Arlington) tại số 817-272-5563 từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều các ngày trong tuần hoặc để lại tin nhắn trên điện thoại. Cuộc gọi của quý vị sẽ được trả lời một cách nhanh chóng.    Toàn bộ tài liệu có liên quan trong hướng dẫn này được viết chữ màu xanh da trời và được liên kết trên mạng và có thể thấy trên Trang web EH&S trong mục WC. Chỉ cần bấm vào những chữ được tô màu để truy cập vào tài liệu.
 
Thời hạn báo cáo đã được pháp luật quy định cho một số thông tin liên quan tới tất cả các yêu cầu Bồi Thường cho Người Lao Động nên cần có sự hợp tác toàn diện trong việc cung cấp thông tin kịp thời cho người giám sát của quý vị và Chuyên Viên Phân Tích Yêu Cầu Bồi Thường cho Người Lao Động tại UT Arlington.    Hệ Thống Đại Học Texas (UT) cam kết thúc đẩy môi trường lao động an toàn và lành mạnh. Có hiệu lực ngày 1/4/2013,Hệ Thống UT đã ký hợp đồng với Injury Management Organization (IMO) Med-Select Network để giúp tất cả nhân viên bị thương trong công việc được điều trị y tế kịp thời, phù hợp.         Mạng lưới này chỉ áp dụng cho những thương tích liên quan tới công việc và không ảnh hưởng tới các lợi ích bảo hiểm y tế do Hệ Thống UT cung cấp.
Nếu quý vị không cần chăm sóc y tế khẩn cấp nhưng quý vị muốn gặp bác sĩ, quý vị có thể tự đến gặp bất kỳ bác sĩ nào trong IMO. Quý vị có thể tìm thấy nhà cung cấp dịch vụ y tế trên trang web IMO. Nhập mã zip và bán kính bằng dặm mong muốn vào phần tìm kiếm và danh sách bác sĩ sẽ hiện ra. Giám sát của quý vị có thể giúp quý vị việc này..Quý vị phải chọn nhà cung cấp dịch vụ y tế từ danh sách bác sĩ này để được WC thanh toán các hóa đơn y tế nếu thương tích của quý vị được chuyên viên tính toán tổn thất coi là có thể được bồi thường.Khi quý vị đến điều trị, hãy trình mẫu Thông Báo Thương Tích Liên Quan tới Công Việc hoặc Bệnh Nghề Nghiệp đã được hoàn thành và ký bởi giám sát của quý vị, hoặc người được chỉ định của họ, cùng với thẻ nhân viên UT Arlington. Mẫu này sẽ thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị rằng quý vị đã báo cáo thương tích liên quan tới công việc cho giám sát của mình.    Quý vị không cần nộp khoản đồng trả cho điều trị y tế dành cho các thương tích liên quan tới công việc. Không trình thẻ bảo hiểm cá nhân cho nhà cung cấp dịch vụ y tế đối với các thương tích liên quan tới công việc.
Điều trị y tế


2.
Quý vị cần liên lạc với giám sát của mình càng sớm càng tốt sau khi xảy ra thương tích để thông báo cho họ thương tích xảy ra khi nào, ở đâu và như thế nào.
Thông báo cho
giám sát của quý vị
1.
Nộp báo cáo thương tích & ký mẫu Xác Nhận của Mạng Lưới Chăm Sóc Sức Khỏe

3.
Hoàn tất và ký mẫu Báo Cáo về Thương Tích Liên Quan đến Lao Động hoặc Bệnh Nghề Nghiệp của Nhân Viên và giao cho giám sát của quý vị càng sớm càng tốt.Quý vị cũng có thể được yêu cầu ký mẫu Xác Nhận của Mạng Lưới Bồi Thường cho Người Lao Động vào thời điểm xảy ra thương tích. Vui lòng ghi địa chỉ sinh sống thực sự của quý vị trên mẫu.    Mẫu Xác Nhận của Hệ Thống (Tiếng Anh)Mẫu Xác Nhận của Hệ Thống (Tiếng Tây Ban Nha)Mẫu Xác Nhận của Hệ Thống (Tiếng Việt)Giám sát của quý vị sẽ fax những mẫu này cho Chuyên Viên Phân Tích Yêu Cầu Bồi Thường cho Người Lao Động tại UT Arlington trong vòng hai tư (24) giờ kể từ khi biết về thương tích.      Giám sát của quý vị cũng sẽ gửi quý vị bản in Thông Báo Yêu Cầu của Mạng Lưới. Thông Báo Yêu Cầu của Mạng Lưới (Tiếng Anh)Thông Báo Yêu Cầu của Mạng Lưới (Tiếng Tây Ban Nha)  Thông Báo Yêu Cầu của Mạng Lưới (Tiếng Việt)Quý vị có thể trực tiếp truy cập vào Sổ Tay Nhân Viên về Mạng Lưới Chăm Sóc Sức Khỏe dành cho Hệ Thống Đại Học Texas thông qua các đường liên kết sau đây:Sổ Tay Nhân Viên về Mạng Lưới Chăm Sóc Sức Khỏe (Tiếng Anh)Sổ Tay Nhân Viên về Mạng Lưới Chăm Sóc Sức Khỏe (Tiếng Tây Ban Nha)Sổ Tay Nhân Viên về Mạng Lưới Chăm Sóc Sức Khỏe (Tiếng Việt)
4.
Chi phí  
thuốc
Hãy yêu cầu giám sát của quý vị cung cấp Thẻ Thuốc MyMatrixx để đưa cho dược sĩ nếu bác sĩ điều trị của quý vị yêu cầu thuốc kê toa cho quý vị. Thẻ Thuốc MyMatrixx chỉ có cho thuốc được kê toa cho các thương tích liên quan đến công việc.Tài liệu này đóng vai trò như thẻ kê toa tạm thời. Thẻ kê toa lâu dài sẽ được chuyển tiếp cho quý vị trong vòng 3 đến 5 ngày làm việc sau khi có đơn thuốc đầu tiên của quý vị.
6.
Thời gian
nghỉ làm

Nếu bác sĩ điều trị của quý vị yêu cầu các cuộc hẹn theo dõi hoặc vật lý trị liệu, quý vị sẽ được yêu cầu sử dụng nghỉ phép tích lũy (bệnh, kỳ nghỉ hoặc thời gian đền bù) nếu các cuộc hẹn của quý vị được sắp xếp trong thời gian làm việc.
 
Đôi khi quý vị có thể lên lịch các cuộc hẹn theo dõi ngoài thời gian làm việc để tránh sử dụng nghỉ phép tích lũy.   
 
Điều quan trọng là quý vị phải đến tất cả các cuộc hẹn theo dõi y tế hoặc vật lý trị liệu do bác sĩ yêu cầu cho đến khi bạn nhận được thông báo được phép làm việc đầy đủ, không bị hạn chế, từ bác sĩ của mình.
Các cuộc hẹn   
theo dõi
7.
Hạn chế công việc
8.
Quý vị có thể tiếp tục làm công việc bình thường của mình nếu bác sĩ điều trị yêu cầu hạn chế công việc cho quý vị, miễn là giám sát quyết định rằng những hạn chế này sẽ không yêu cầu những điều chỉnh đặc biệt. Tuy nhiên, quý vị nên tuân thủ cẩn thận những hạn chế công việc ở chỗ làm và ở nhà.Nếu bác sĩ điều trị của quý vị yêu cầu những hạn chế công việc cần điều chỉnh đặc biệt mà bộ phận hiện tại của quý vị không thể cung cấp, Chuyên Viên Phân Tích Yêu Cầu Bồi Thường cho Người Lao Động tại UT Arlington sẽ cố gắng đàm phán việc giao nhiệm vụ thay đổi tạm thời cho quý vị ở một bộ phận khác khi có thể.  
Nếu bác sĩ điều trị của quý vị yêu cầu thuốc không kê toa hoặc các mặt hàng khác, quý vị có thể yêu cầu xem xét việc hoàn chi phí từ Hệ thống UT bằng cách liên lạc với Chuyên Viên Tính Toán Tổn Thất liên quan đến Yêu Cầu Bồi Thường cho Người Lao Động ở Dallas tại số 214-648-5311. Chuyên viên tính toán tổn thất này sẽ cung cấp cho quý vị mẫu để nộp và hướng dẫn quý vị thực hiện quy trình này.Để việc bồi hoàn của quý vị được xem xét, quý vị sẽ phải gửi bản sao đơn thuốc viết tay gốc của bác sĩ điều trị và biên lai gốc của quý vị cùng với mẫu đơn yêu cầu.
Bồi hoàn thuốc không kê toa
5.
Nếu quý vị về nhà hoặc cần điều trị y tế vào ngày bị thương, quý vị sẽ không phải sử dụng ngày phép tích lũy cho thời gian quý vị không đi làm. Tuy nhiên, quý vị sẽ phải dùng ngày phép tích lũy cho bất cứ thời gian nào quý vị không đi làm kể từ sau ngày thực tế bị thương.Nếu bác sĩ điều trị của quý vị yêu cầu quý vị nghỉ làm do vết thương, quý vị phải lập tức thông báo cho giám sát của mình.  Quý vị cần cung cấp cho giám sát của mình bản sao mỗi Báo Cáo Tình Trạng Công Việc mà bác sĩ điều trị cung cấp cho quý vị. Trong trường hợp này, Báo Cáo Tình Trạng Công Việc phải thể hiện yêu cầu của bác sĩ điều trị của quý vị rằng quý vị nên tạm nghỉ việc.Nếu quý vị nghỉ việc bất kỳ lúc nào sau ngày bị thương, Chuyên Viên Phân Tích Yêu Cầu Bồi Thường cho Người Lao Động tại UT Arlington sẽ liên lạc với quý vị để thảo luận về các chọn lựa về cách quý vị có thể chọn thời gian nghỉ việc của quý vị, chẳng hạn như nghỉ do bị bệnh hoặc nghỉ không lương.  Quý vị và giám sát của mình sẽ được yêu cầu ký mẫu Đơn Xin Nghỉ và được Hưởng Lương thể hiện quý vị chọn thời gian nghỉ việc như thế nào.
Ở nhà
9.
Nếu UT Arlington không thể điều chỉnh các hạn chế đối với công việc của quý vị, quý vị sẽ được yêu cầu ở nhà đến khi hạn chế đối với công việc của quý vị được bớt đi hoặc nếu công việc có thể được điều chỉnh, hoặc đến khi quý vị được quay trở lại công việc mà không bị hạn chế.Điều quan trọng!  Hãy gọi cho Chuyên Viên Phân Tích Yêu Cầu Bồi Thường cho Người Lao Động tại UT Arlington tại số 817-272-5563 vào ngày quý vị quay trở lại làm việc sau khi nghỉ do thương tích liên quan đến lao động.  Chuyên Viên Phân Tích Yêu Cầu Bồi Thường phải thông báo cho Phòng Bồi Thường cho Người Lao Động biết ngày quý vị quay trở lại làm việc.
Quay trở lại làm việc

10.
Để quay trở lại công việc bình thường của mình, dù quý vị không đi làm hay đang làm công việc tạm thời, quý vị sẽ phải nộp bản sao Báo Cáo Tình Trạng Công Việc cho giám sát của mình. Báo cáo này phải được hoàn thành bởi bác sĩ điều trị của quý vị và cho thấy rằng quý vị có thể quay trờ lại làm việc mà không bị hạn chế.    Nếu quý vị đang làm việc được điều chỉnh tạm thời, khi bác sĩ điều trị của quý vị cho phép quý vị quay trở lại làm việc mà không bị giới hạn thì công việc được điều chỉnh này sẽ bị coi là không còn nữa vào ngày quý vị được cho phép làm việc thường và quý vị sẽ có thể quay trở lại công việc bình thường của mình.  
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