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Kính gửi nhân viên của Alpine Home Care! 

 

RE: Xác minh truy cập điện tử (EVV) bắt đầu từ ngày 3 tháng 8 năm 2020Chúng tôi muốn cho bạn biết rằng Xác minh truy cập điện tử (EVV) 
bắt đầu từ ngày 3 tháng 8 năm 2020. EVV được luật pháp tiểu bang và liên bang yêu cầu để đảm bảo rằng khách hàng có được dịch vụ của 
họ. Tất cả các cơ quan chăm sóc tại nhà ở Colorado được yêu cầu sử dụng EVV và báo cáo loại dịch vụ mà khách hàng nhận được, ngày, địa 
điểm và thời gian dịch vụ bắt đầu và kết thúc. 

Ngoại lệ duy nhất từ EVV mà Tiểu Bang Colorado đã cho phép là dành cho những người chăm sóc Live-in. Tình trạng sống chung cùng một 
nhà sẽ cần được xác minh bằng cách điền vào mẫu xác nhận người chăm sóc và gửi tài liệu cho thấy cư trú được chia sẻ. Bạn vẫn điền time 
sheet và không có gì thay đỗi. 

Alpine Homecare đã hợp tác với Sandata để cung cấp hệ thống EVV.  Là người chăm sóc, bạn sẽ có hai lựa chọn để sử dụng EVV: 

Lựa chọn 1 - Điện thoại (Santrax): Đồng hồ vào / ra bằng điện thoại máy khách của bạn đã đăng ký với Alpine (điện thoại cố định hoặc di 
động). 

      1. Quay số một số điện thoại miễn phí: (844) 621-7839 hoặc (855) 651-1134. 

      2. Chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn: Tiếng Anh - bấm 1; Tây Ban Nha - bấm 2; Tiếng Nga - bấm 3; Tiếng Việt - bấm 4. 

      3. Nhập SantraxID, 6 chữ số cuối của số an sinh xã hội của bạn. 

      4. Bấm 1 để bấm giờ hoặc bấm 2 để bấm giờ. Bạn không cần nhập bất kỳ nhiệm vụ nào qua điện thoại. 

      5. Sử dụng bảng chấm công bằng giấy để ghi lại các nhiệm vụ được thực hiện và đưa nó cho khách hàng của bạn để ký như trước. 

Lựa chọn 2 - Ứng dụng di động (SMC): Đồng hồ vào / ra thông qua điện thoại thông minh của bạn. 

1. Truy cập cửa hàng ứng dụng Google hoặc Apple của bạn và nhập Sandata Mobile Connect vào thanh tìm kiếm. Tải ứng dụng trên điện 
thoại thông minh của bạn. 

2. Sử dụng 3-8078 làm CompanyID và Email đã đăng ký trên Apine Home Care tên Đăng nhập của bạn. Bạn sẽ được gửi một mật khẩu tạm 
thời, sau khi bạn cho chúng tôi biết rằng bạn muốn sử dụng ứng dụng di động. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ có thể thiết lập các câu hỏi bảo 
mật và mật khẩu vĩnh viễn. 

3. Tất cả khách hàng, chỉ đường, lịch trình và kế hoạch của các nhiệm vụ chăm sóc của bạn sẽ được hiển thị trong ứng dụng. Đồng hồ sử 
dụng ứng dụng. Khi bạn hoàn thành việc cung cấp dịch vụ, chỉ cần nhấp vào các tác vụ đã thực hiện và chuyển điện thoại thông minh của 
bạn cho khách hàng để nắm bắt chữ ký của anh ấy / cô ấy (nếu có) trước khi bạn hết giờ. Bảng thời gian giấy không còn cần thiết theo tùy 
chọn này. 

Xin đừng ngần ngại liên hệ với văn phòng Alpine, số 303 309 6202 trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi nào về Xác minh truy cập điện tử và 
cho chúng tôi biết nếu bạn muốn sử dụng ứng dụng hoặc điện thoại. 

Có thể tìm thấy thêm thông tin và video về cách sử dụng hệ thống EVV của Alpine. Trên trang web của chúng tôi 
http://www.alpinehomecare.biz/evv. 

Thông tin chung về EVV có thể được tìm thấy trên colorado.gov/hcpf/evv. 

 

Trân trọng, 

Alpine Homecare, LLC 
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