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Cho phép Tiết lộ, Chia sẻ và Sử dụng Thông tin Cá nhân
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Logo: Oregon Department of Human Services (DHS)
Logo: Oregon Department of Human Services (DHS)
Mục đích của mẫu đơn này bao gồm giới thiệu, điều phối và giám sát các dịch vụ của quý vị với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc, như được mô tả dưới đây.
Bằng cách ký vào biểu mẫu này, tôi cho phép (các) bên giữ hồ sơ được nêu tên tiết lộ những thông tin bảo mật cụ thể sau đây về tôi. Bất cứ khi nào mục "trao đổi lẫn nhau" được đánh dấu, những cơ quan được nêu tên có thể chia sẻ thông tin qua lại để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho tôi.
 CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC HOẶC CÁ NHÂN LÀ BÊN YÊU CẦU
   *Biểu mẫu này phải được ký tắt ở phần "Quý vị đang yêu cầu tiết lộ thông tin sức khỏe đặc biệt?" bên dưới, phần mà phải được đính kèm với các tài liệu khác. Hồ sơ của quý vị sẽ không được tiết lộ nếu không có chữ ký tắt của quý vị cho thấy rằng quý vị đã cho phép thực hiện việc tiết lộ cụ thể này. 
CẤM TÁI TIẾT LỘ: Thông tin này đã được tiết lộ cho quý vị từ các hồ sơ được bảo vệ bởi Luật Bảo mật Liên bang (42 CFR Phần 2). Luật liên bang cấm quý vị tiết lộ lại thông tin này mà không có sự đồng ý cụ thể bằng văn bản của cá nhân liên quan hoặc được cho phép theo 42 CFR Phần 2. Giấy cho phép chung việc tiết lộ thông tin y tế hoặc thông tin khác KHÔNG hợp lệ cho mục đích này.
 **Biểu mẫu này phải được ký tắt ở phần "Quý vị đang yêu cầu tiết lộ thông tin sức khỏe đặc biệt?" bên dưới, phần mà phải được đính kèm với các tài liệu khác. Hồ sơ của quý vị sẽ không được tiết lộ nếu không có chữ ký tắt của quý vị cho thấy rằng quý vị đã cho phép thực hiện việc tiết lộ cụ thể này. Các bản sao sẽ không được trao cho các tù nhân trong thời gian họ bị giam giữ.
***Biểu mẫu này phải được ký tắt ở phần "Quý vị đang yêu cầu tiết lộ thông tin sức khỏe đặc biệt?" bên dưới, phần mà phải được đính kèm với các tài liệu khác. Hồ sơ của quý vị sẽ không được tiết lộ nếu không có chữ ký tắt của quý vị cho thấy rằng quý vị đã cho phép thực hiện việc tiết lộ cụ thể này.
Lưu ý: Cơ quan Phục vụ Thanh thiếu niên Oregon (Oregon Youth Authority) không có hồ sơ giáo dục chính thức. Liên lạc trực tiếp với Bộ Giáo dục Oregon (Oregon Department of Education) hoặc trường học.
Trao đổi lẫn nhau:
Mutual exchange:
Mutual exchange:
Quý vị đang yêu cầu tiết lộ thông tin sức khỏe đặc biệt? 
Mutual exchange:
Mutual exchange:
Thông tin được bảo vệ đặc biệt: (Các luật bổ sung khác về sử dụng và tiết lộ thông tin có thể áp dụng nếu thông tin được tiết lộ có chứa bất cứ loại hồ sơ hoặc thông tin nào được liệt kê trong ô này.  Tôi hiểu thông tin này sẽ không được tiết lộ trừ khi tôi hoặc đại diện của tôi ký tên tắt vào không gian bên cạnh mỗi mục thông tin bên dưới.)
Có thông tin cụ thể nào quý vị không muốn tiết lộ không?
Mutual exchange:
Mutual exchange:
CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC HOẶC CÁ NHÂN LÀ BÊN YÊU CẦU
   *Biểu mẫu này phải được ký tắt ở phần "Quý vị đang yêu cầu tiết lộ thông tin sức khỏe đặc biệt?" bên dưới, phần mà phải được đính kèm với các tài liệu khác. Hồ sơ của quý vị sẽ không được tiết lộ nếu không có chữ ký tắt của quý vị cho thấy rằng quý vị đã cho phép thực hiện việc tiết lộ cụ thể này. 
CẤM TÁI TIẾT LỘ: Thông tin này đã được tiết lộ cho quý vị từ các hồ sơ được bảo vệ bởi Luật Bảo mật Liên bang (42 CFR Phần 2). Luật liên bang cấm quý vị tiết lộ lại thông tin này mà không có sự đồng ý cụ thể bằng văn bản của cá nhân liên quan hoặc được cho phép theo 42 CFR Phần 2. Giấy cho phép chung việc tiết lộ thông tin y tế hoặc thông tin khác KHÔNG hợp lệ cho mục đích này.
 **Biểu mẫu này phải được ký tắt ở phần "Quý vị đang yêu cầu tiết lộ thông tin sức khỏe đặc biệt?" bên dưới, phần mà phải được đính kèm với các tài liệu khác. Hồ sơ của quý vị sẽ không được tiết lộ nếu không có chữ ký tắt của quý vị cho thấy rằng quý vị đã cho phép thực hiện việc tiết lộ cụ thể này. Các bản sao sẽ không được trao cho các tù nhân trong thời gian họ bị giam giữ.
***Biểu mẫu này phải được ký tắt ở phần "Quý vị đang yêu cầu tiết lộ thông tin sức khỏe đặc biệt?" bên dưới, phần mà phải được đính kèm với các tài liệu khác. Hồ sơ của quý vị sẽ không được tiết lộ nếu không có chữ ký tắt của quý vị cho thấy rằng quý vị đã cho phép thực hiện việc tiết lộ cụ thể này.
Lưu ý: Cơ quan Phục vụ Thanh thiếu niên Oregon (Oregon Youth Authority) không có hồ sơ giáo dục chính thức. Liên lạc trực tiếp với Bộ Giáo dục Oregon (Oregon Department of Education) hoặc trường học.
Trao đổi lẫn nhau:
Mutual exchange:
Mutual exchange:
Có thông tin cụ thể nào quý vị  không muốn tiết lộ không?
Mutual exchange:
Mutual exchange:
THÂN CHỦ CÔNG NHẬN
• Tôi đã được cho cơ hội để đặt câu hỏi về mẫu đơn này và mục đích sử dụng của nó.
• Tôi hiểu ý nghĩa của mẫu đơn này và tôi đồng ý cho phép quý vị thực hiện việc tiết lộ hoặc phổ biến nêu trên.
• Tôi hiểu rằng luật pháp tiểu bang và liên bang bảo vệ thông tin về các dịch vụ tôi đang nhận từ (các) cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân nêu trên.
• Giấy cho phép này có giá trị trong một năm kể từ ngày ký, trừ khi được chỉ định khác.†
• Tôi hiểu rằng tôi có thể thu hồi (hủy) giấy cho phép này bất cứ lúc nào và việc thu hồi (hủy) sẽ không áp dụng cho bất kỳ thông tin nào đã được tiết lộ hoặc phổ biến.Ngoại trừ các thông tin về ma túy và rượu, tôi hoặc người được ủy quyền pháp lý để hành động thay tôi phải gửi yêu cầu hủy bỏ bằng văn bản. Đối với thông tin về ma túy và bia rượu, thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về việc hủy giấy cho phép tiết lộ sẽ được chấp nhận. Mọi yêu cầu hủy giấy cho phép phải được nộp cho cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân yêu cầu.
• Tôi hiểu rằng luật liên bang hoặc tiểu bang nghiêm cấm việc tiết lộ lại các thông tin về HIV và AIDS, sức khỏe tâm thần, chẩn đoán ma túy và rượu, hồ sơ điều trị, thông tin giới thiệu hoặc hồ sơ phục hồi chức năng làm việc mà không được tôi hoặc người có quyền pháp lý để hành động thay tôi.
• Tôi hiểu rằng những thông tin không bị hạn chế trong việc tiết lộ lại như đã nêu ở trên có thể bị tiết lộ lại, và thông tin được tiết lộ lại có thể không còn được bảo vệ bởi luật liên bang hoặc tiểu bang.
• Tôi hiểu có thể có người cần liên hệ với tôi về mẫu đơn này để xác nhận danh tính của tôi hoặc thu thập thêm thông tin.
• Tôi ký giấy cho phép này theo chủ ý tự do của riêng tôi.
Nếu người có quyền pháp lý để hành động thay cho cá nhân ký giấy cho phép này, họ phải cung cấp bằng chứng hoặc tài liệu để chứng minh họ có quyền hành động thay mặt cho cá nhân.
 CHỈ DÀNH CHO CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC HOẶC CÁ NHÂN PHỔ BIẾN THÔNG TIN
Thông tin cần thiết cho cá nhân - Vui lòng đọc
Quyết định không ký mẫu đơn này có thể:
•  Khiến các cơ quan không xác định được liệu quý vị có đủ tiêu chuẩn để được nhận dịch vụ từ một số chương trình nhất định hay không.
•  Khiến quý vị không thể được giới thiệu đến các chương trình, và làm cho việc phối hợp dịch vụ với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trở nên khó khăn hơn.
•  Ảnh hưởng đến khả năng nhận dịch vụ của quý vị nếu mục đích của mẫu đơn này là chia sẻ thông tin cần thiết cho các bên cung cấp dịch vụ y tế của quý vị.
•  Khiến Chương trình Bảo hiểm Y tế Oregon (Oregon Health Plan, hoặc OHP) hoặc Medicaid không thể trả tiền cho dịch vụ vì họ không  có quyền. 
Tuyên bố bảo mật
Mẫu đơn này có thể chứa thông tin cá nhân của quý vị. Nếu quý vị nộp mẫu đơn này qua email, nguy cơ có thể nó sẽ lọt vào tay người khác. Nếu quý vị không biết cách gửi email an toàn, có lẽ quý vị nên gửi qua bưu điện hoặc fax.
† Giấy cho phép này có giá trị trong một năm kể từ ngày ký, trừ khi được chỉ định khác.
‡ Nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần giúp hoàn thành mẫu đơn này, vui lòng liên hệ với (các) cơ quan đang làm việc với quý vị:
• Cơ quan Quản lý Y tế Oregon (Oregon Health Authority): 503-947-2340
• Bộ Xã hội Oregon (Oregon Department of Human Services): 503-945-5600
• Bộ Lao động Oregon (Oregon Department of Employment): 800-237-3710
• Bộ Giáo dục Oregon (Oregon Department of Education):503-947-5600
• Cơ quan Quản lý Nhà ở và Dịch vụ Cộng đồng Oregon(Oregon Housing and Community Services): 503-986-2000
• Bộ Tư pháp Oregon (Oregon Department of Justice): 503-378-4400
• Bộ Cải huấn Oregon (Oregon Department of Corrections): 503-945-9090
• Cơ quan Phục vụ Thanh thiếu niên Oregon (Oregon Youth Authority): 503-373-7205
• Sở Cảnh sát Tiểu bang Oregon (Oregon State Police): 503-378-3720
Hướng dẫn theo từng phần
Instructions for Use and Disclosure of Individual Information Form MSC 2099
Instructions for Use and Disclosure of Individual Information Form MSC 2099
Khi gửi đơn này, quý vị không cần phải đính kèm các trang hướng dẫn.
Tạo các bản mẫu được ấn định sẵn 
Để tiết kiệm thời gian, quý vị có thể ấn định trước số và thể loại hạng mục và điền trước thông tin về tổ chức của quý vị, sau đó lưu các bản mẫu của mẫu đơn này để thuận tiện khi in. Sử dụng phần "Bản mẫu" không in được ở góc trên bên phải để đặt tên cho bản mẫu để dễ tham chiếu sau này. 
CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC HOẶC CÁ NHÂN YÊU CẦU  và TIẾT LỘ THÔNG TIN
Mục đích của việc yêu cầu tiết lộ, chia sẻ và sử dụng
Release from
• Vui lòng giải thích cụ thể tại sao cần phải tiết lộ, chia sẻ và sử dụng thông tin.  • Bên yêu cầu có thể ghi mục đích là "theo yêu cầu của cá nhân" nếu cá nhân là người khởi đầu quy trình cho phép tiết lộ thông tin và họ không nêu lý do trong phần này.
Release from
Tên thực thể (danh sách thả xuống)
Release from
• Chọn một thực thể từ danh sách thả xuống.
• Nếu thực thể không có trong danh sách, hãy chọn "Khác (vui lòng nhập vào đây):" và nhập tên của thực thể. Tên của thực thể phải cụ thể. Ví dụ, "nhân viên y tế" hoặc "bên cung cấp dịch vụ" là không thích hợp. Vui lòng ghi rõ tên của nhân viên y tế hoặc bên cung cấp dịch vụ. Đối với cá nhân hoặc tổ chức, ví dụ như một trường học hoặc chủ sử dụng lao động, hãy liệt kê tên của cá nhân hoặc hoặc tổ chức khác.
Release from
Các thông tin cụ thể để tiết lộ (bật lên sau khi một thực thể được chọn)
Release from
• Chọn một loại tài liệu từ danh sách thả xuống. 
• Nếu một loại thông tin không có trong danh sách, hãy chọn "Khác (vui lòng nhập vào đây):"  Một số thông tin ví dụ cụ thể là đánh giá, kế hoạch điều trị, kết quả xét nghiệm nước tiểu, báo cáo tâm lý, thông tin tài chính, kế hoạch hồ sơ và tóm tắt hóa đơn của Medicaid. 
• Không chọn "toàn bộ hồ sơ," trừ khi cần phải thực hiện mục đích (xem "Mục đích yêu cầu tiết lộ, chia sẻ và sử dụng" ở trên).
• Sử dụng các nút để thêm hoặc xóa các loại thông tin được yêu cầu, nếu cần.
Ngày hồ sơ
• Cho biết phạm vi thời gian cụ thể của các hồ sơ được yêu cầu.
Ngày hoặc sự kiến báo hết hạn 
• Giấy cho phép này có hiệu lực trong một năm kể từ ngày ký, trừ khi có ấn định một ngày hoặc sự kiện báo hết hạn cụ thể, chẳng hạn như "xuất viện" hoặc "kết thúc tố tụng." 
Trao đổi lẫn nhau
• Trả lời "Có" sẽ cho phép trao đổi qua lại các thông tin được liệt kê cụ thể trên mẫu đơn giữa bên giữ hồ sơ và các cá nhân hay chương trình được liệt kê trong giấy cho phép này. Trao đổi lẫn nhau sẽ cho phép truy cập tất cả các hồ sơ được yêu cầu để thảo luận giữa bên yêu cầu hồ sơ và các bên giữ hồ sơ được chỉ định.
Quý vị đang yêu cầu tiết lộ thông tin sức khỏe đặc biệt? 
• Chọn "Có" sẽ hiển thị một phần mà trong đó các loại thông tin sức khỏe đặc biệt có thể được xác định. 
• Chỉ đánh dấu chọn vào ô vuông bên cạnh loại thông tin sức khỏe là không đầy đủ; quý vị phải ký tên viết tắt trong ô vuông bên cạnh thông tin nếu cá nhân đồng ý cho tiết lộ thông tin này. 
• Nếu quý vị cần phần này hiển thị trong một bản in, vui lòng chọn "Có" trước khi in.   
Có thông tin cụ thể nào quý vị  không muốn tiết lộ không?
• Chọn "Có" sẽ hiển thị một hộp văn bản nơi quý vị có thể liệt kê các thông tin cụ thể. 
• Nếu có bất cứ thông tin nào  không được bao gồm vào hồ sơ để tiết lộ, vui lòng liệt kê chúng ở đây.
• Nếu quý vị cần phần này hiển thị trong một bản in, vui lòng chọn "Có" trước khi in.        
Tái tiết lộ
• Tái tiết lộ là khi người nhận thông tin tiết lộ lại thông tin đó. 
• Khả năng tái tiết lộ các thông tin được tiết lộ lần đầu theo mẫu đơn này có thể bị hạn chế. 
• Luật liên bang và tiểu bang nghiêm cấm tái tiết lộ các thông tin về nghiện rượu, ma túy, và thông tin liên quan đến HIV/AIDS mà không có sự cho phép cụ thể.
Thêm các bên yêu cầu và tiết lộ
• Nếu quý vị cần thêm nhiều bên yêu cầu hoặc tiết lộ, hãy sử dụng các nút THÊM hoặc XÓA để thêm hoặc xóa các phần về "(Các) cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân là bên tiết lộ thông tin" trước khi in mẫu đơn.
Phần THÂN CHỦ CÔNG NHẬN
Chữ ký của cá nhân hoặc của người được ủy quyền pháp lý để hành động thay mặt cho cá nhân
• Một cá nhân hoặc người được ủy quyền pháp lý để hành động thay mặt cho cá nhân không bao giờ được yêu cầu ký vào một giấy cho phép còn để trống hoặc không đầy đủ.
Phần này  CHỈ DÀNH CHO CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC HOẶC CÁ NHÂN SỬ DỤNG
• Cơ quan sẽ lưu một bản sao của giấy cho phép đã điền hoàn chỉnh dưới dạng điện tử hoặc hồ sơ giấy theo lịch trình lưu giữ hồ sơ của cơ quan.
• Nếu các giấy cho phép đã điền hoàn chỉnh được lưu dưới dạng điện tử, việc thu hồi (hủy) sẽ phải được thực hiện theo một quy trình nhất định.). Nếu giấy cho phép có chữ ký sau đó bị thu hồi (hủy), việc thu hồi đó phải được ghi nhận bằng điện tử.
• Không sử dụng nhãn trên giấy cho phép.
• Sau khi được hoàn thành đúng cách, mẫu đơn này có thể được dùng riêng rẻ để xử lý các yêu cầu tiết lộ thông tin. 
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