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ЕЛЕКТРОННЕ  
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІЗИТУ (ЕПВ) 
Відповіді на поширені запитання для постачальників послуг 

Що таке електронне підтвердження візиту (ЕПВ)? 
ЕПВ — це федеральна вимога до електронної реєстрації 
певних компонентів послуг із догляду на дому, що 
надаються клієнту, як підтвердження факту надання цих 
послуг. Департамент охорони здоров’я та соціального 
забезпечення використовуватиме програму Time4Care™ 
від PPL як рішення для індивідуальних постачальників 
послуг, щоб фіксувати час, коли ви почали й коли 
закінчили надавати послуги з догляду своїм клієнтам, і 
отримати оплату за відпрацьований час. 

Чому мені слід використовувати ЕПВ? 
Закон про методи лікування 21-го століття, прийнятий 
Конгресом, встановив нові правила, що вимагають від штатів 
використовувати систему електронного підтвердження 
візиту (ЕПВ), щоб гарантувати, що послуги, оплачувані 
штатом, надаються клієнтам, які їх потребують. Ця вимога 
поширюється на всі послуги, що надаються на дому й за 
місцем проживання. Вам як індивідуальному постачальнику 
послуг потрібно буде дотримуватися нових правил під час 
надання послуг своїм клієнтам. 

Чи доведеться мені використовувати ЕПВ, якщо 
Департамент охорони здоров’я та соціального 
забезпечення звернеться до роботодавця, який 
орієнтується на споживачів?
Так. Департамент охорони здоров’я та соціального 
забезпечення як і раніше передає послуги з 
індивідуального догляду роботодавцю, орієнтованому 
на споживачів. Коли це передавання буде завершено, 
у роботодавця, орієнтованого на споживачів, також 
з’являться вимоги щодо технології ЕПВ. Департамент 
охорони здоров’я та соціального забезпечення впроваджує 
ЕПВ з IPOne, щоб дотримуватися федеральних строків 
й уникати значних фінансових штрафів для штатів за їх 
недотримання.

Я проживаю разом зі своїм клієнтом. Чи потрібно 
мені використовувати програму Time4Care™?
Ні. Для постачальників послуг і клієнтів, які проживають 
в одному домі, існує виняток сумісного проживання. 
Це означає, що ви не повинні використовувати 
програму Time4Care™, щоб відмічати тривалість своєї 
роботи. Ви будете у звичайному порядку надавати 
відомості обліку робочого часу на порталі IPOne. 

Як використовувати ЕПВ?
Індивідуальні постачальники послуг використовуватимуть 
програму Time4Care™ на смартфоні або планшеті для 
фіксування часу початку й закінчення зміни, протягом якої 
вони надають послуги з догляду своїм клієнтам. Програма 
записуватиме необхідні компоненти ЕПВ. Ви можете 
завантажити програму Time4Care™ із каталогу Apple™ App 
Store або Google™ Play Маркет.

Як це працює? 
Time4Care™ використовує годинник, щоб записувати 
час початку й закінчення вашої роботи для кожної 
відпрацьованої зміни. Також програма використовує 
глобальну систему позиціонування (GPS), щоб реєструвати 
ваше місцезнаходження на момент початку й закінчення 
роботи. Програма не реєструє ваше місцезнаходження під 
час робочої зміни або в будь-який інший час. 

Яка інформація фіксуватиметься в 
програмі Time4Care™?
Для кожного сеансу персонального догляду буде 
фіксуватися в електронному вигляді така інформація:

тип виконуваної послуги;

хто отримав послугу;

дата надання послуги;

хто надав послугу;

коли й де почалося і закінчилося надання послуги.

Як працюватиме програма, якщо в мене не буде 
доступу до Інтернету? 
Програма для мобільних пристроїв продовжуватиме 
працювати в автономному режимі і фіксуватиме час і ваше 
місцезнаходження, коли ви починаєте й закінчуєте зміну. 
Коли ваш пристрій опиниться в зоні доступу до Інтернету, 
зафіксовані в автономному режимі дані буде автоматично 
завантажено на сервер.

Чи є інструкції з використання програми Time4Care™? 
Так. Інструкції та навчальні відео можна знайти на вебсайті 
PPL IPOne за адресою https://www.publicpartnerships.
com/programs/washington/individual-providerone-ipone/
training/#content у розділі Training (Навчання).

Чи потрібно мені використовувати 
програму Time4Care™? 
Так. Time4Care™ — мобільна програма для ЕПВ від Public 
Partnerships. Ви можете завантажити Time4Care™ в 
каталозі програм Apple™ або Google™. 
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Які переваги програми Time4Care? 
Зручне введення часу — можна вводити час на ходу, під 
час робочої зміни. 

Заощадження часу — швидко записуйте час і відомості 
про послуги прямо на смартфоні або планшеті без 
використання комп’ютера або факсу. 

Чи може постачальник використовувати iPhone або 
інший смартфон для введення часу робочої зміни? 
Так. Для реєстрації часу робочої зміни постачальник може 
користуватися будь-яким смартфоном або планшетом 
із підтримкою GPS, на якому встановлено програму 
Time4Care™. 

Що мені робити, якщо в мене немає смартфона? 
Для використання функції електронного підтвердження 
візиту (ЕПВ) потрібен смартфон або планшет із підтримкою 
GPS, щоб фіксувати час початку й завершення зміни 
за допомогою програми Time4Care™. Індивідуальні 
постачальники послуг мають завантажити й почати 
використовувати програму Time4Care™ після 16 грудня 
2020 року.

Як виняток, підтверджувати надання послуг можна 
телефонним викликом зі стаціонарного телефону клієнта. 
Завітайте на нашу навчальну сторінку та знайдіть 
буклет-посібник IVR Quick Reference (Короткий посібник 
із використання інтерактивної голосової системи). Його 
можна знайти в розділі навчання ЕПВ. 

Якщо вам потрібна додаткова допомога, зверніться до 
служби підтримки клієнтів. 

Що станеться, якщо клієнт захоче змінити 
місцезнаходження протягом моєї зміни? 
Наприклад, ми часто йдемо до друзів або родичів 
безпосередньо перед закінченням зміни. 

Жодних проблем! За допомогою програми Time4Care™ 
ви можете зареєструвати початок зміни в одному місці, а 
завершення — в іншому. 

Чи є в програмі Time4Care™ сповіщення про пропущені 
візити або заплановані зміни?
Ні. У програмі не передбачено сповіщень про заплановані 
або попереджень про пропущені візити, тому що вона не 
пов’язана з певним графіком. 

Чи підтримує Time4Care™ інші мови? 
Наразі ні. Проте деяка інформація і навчальні матеріали 
будуть доступні іншими мовами. Завітайте на вебсайт PPL 
IPOne за наведеним нижче посиланням. 

Чи є спосіб переглянути час, щоб був відпрацьований 
мною протягом певного періоду? 

Так. Ви можете подивитися, скільки годин ви пропрацювали 
протягом платіжного періоду, в розділі Pay Periods (Платіжні 
періоди) меню програми Time4Care™ (докладніші відомості 
див. в короткому посібнику з Time4Care). Ви також можете 
знайти цю інформацію на вебпорталі IPOne. 

Чи можна налаштувати програму? 
Ні, програма Time4Care™ налаштована відповідно до вимог 
програми Департаменту охорони здоров’я та соціального 
забезпечення, і ці налаштування є однаковими для всіх 
постачальників послуг. 

Чи зможу я подавати відомості обліку робочого часу 
в паперовому вигляді після появи мобільної програми 
Time4Care™?
Платіжна система не прийматиме паперових відомостей 
обліку робочого часу після 16.12.2020 р., якщо тільки ви не 
проживаєте із клієнтом в одному домі. 

Чому я більше не можу подавати відомості обліку 
робочого часу в паперовій формі?
Відповідно до федеральних вимог, зазначених вище в 
цих відповідях на поширені запитання, з 16.12.2020 р. 
Департамент охорони здоров’я та соціального 
забезпечення запроваджує мобільну програму Time4Care 
для індивідуальних постачальників послуг, за допомогою 
якої вони подаватимуть відомості про відпрацьований 
час, що підлягає оплаті. Програма Time4Care™ дуже 
зручна, і для переходу на неї доступні численні допоміжні 
ресурси. На сторінці з навчальними матеріалами PPL 
IPOne за адресою https://www.publicpartnerships.com/
programs/washington/individual-providerone-ipone/
training/#content є короткий посібник і навчальні відео, що 
допоможуть вам навчитися використовувати цю програму. 
Ви також можете зателефонувати в інформаційно-довідкову 
службу й призначити сеанс індивідуального навчання. 

Якщо ви проживаєте разом зі своїм клієнтом, вам не 
доведеться подавати відомості про відпрацьований час 
за допомогою ЕПВ-програми Time4Care™. Ви можете 
вказати, що на вас поширюється виняток щодо спільного 
проживання, у своєму профілі постачальника послуг на 
порталі IPOne. Цей виняток означає, що для реєстрації часу 
початку й завершення кожної зміни вам не знадобиться 
використовувати програму ЕПВ. Замість цього ви можете й 
далі подавати облікові відомості робочого часу на портал 
IPOne за години, які пропрацювали в кожному платіжному 
періоді. Для застосування винятку щодо спільного 
проживання ви маєте проживати в одному домі зі своїм 
клієнтом. Ви не повинні проживати окремо в різних 
домівках. Якщо вам потрібна допомога щодо того, як 
вказати на порталі IPOne, що ви живете разом з клієнтом, 
зателефонуйте в інформаційно-довідкову службу IPOne. 

Що робити, якщо мені потрібно повідомити про 
відпрацьований мною до 16.12.2020 р. час, про який ще 
не було повідомлено?
Якщо ви живете разом зі своїм клієнтом і на вас поширюється 
відповідний виняток, ви можете, як і раніше, подати відомості 
обліку робочого часу через портал IPOne за минулі періоди 
або зателефонувати до інформаційно-довідкової служби 
IPOne, де вам допоможуть надати такі відомості. 

Якщо виняток щодо спільного проживання на вас не 
поширюється, зверніться до інформаційно-довідкової 
служби IPOne по допомогу щодо надання відомостей 
обліку за минулі періоди. 
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З певних причин мені було б зручніше надавати 
відомості в паперовій формі, як раніше. Чи є така 
можливість?
Після 16.12.2020 р. ви вже не зможете подавати відомості 
обліку в паперовій формі, якщо тільки не проживаєте 
разом зі своїм клієнтом і це не зазначено у вашому профілі 
на порталі IPOne. Для надання відомостей про години, 
які ви пропрацювали у свого клієнта, вам знадобиться 
програма Time4Care. 

Програма Time4Care™ дуже зручна, і для переходу на 
неї доступні численні допоміжні ресурси. На сторінці з 
навчальними матеріалами PPL IPOne за адресою https://
www.publicpartnerships.com/programs/washington/
individual-providerone-ipone/training/#content є 
короткий посібник і навчальні відео, що допоможуть 
вам навчитися використовувати цю програму. Ви також 
можете зателефонувати в інформаційно-довідкову службу 
й призначити сеанс індивідуального навчання. У нас також 
є телефонна інтерактивна голосова система — допоміжний 
засіб, яким ви можете скористатися для надання 
відомостей про свій робочий час.

Що станеться, якщо я подам паперові відомості обліку 
робочого часу за платіжний період після 16.12.2020 р.? 
Після 16.12.2020 р. система не зможе оброблювати 
відомості обліку робочого часу в паперовому вигляді, якщо 
тільки на вас не поширюється виняток для постачальників, 
що проживають разом із клієнтами. Ваші відомості 
обліку не з’являться у вашому профілі, і ви отримаєте 
автоматичний виклик від системи Blaze із проханням 
надати їх через програму, інформаційно-довідкову службу 
або по телефону. Зверніться по допомогу до інформаційно-
довідкової служби. Представник може знайти ваші 
відомості обліку й допомогти з подальшими кроками для 
того, щоб вам був оплачений відпрацьований час. 

Що станеться, якщо я забуду свій смартфон, він вийде 
з ладу або вимкнеться через відсутність заряду? 
Якщо ви не зможете зареєструвати початок або 
завершення робочої зміни через те, що забули свій 
телефон, загубили його або скінчився заряд акумулятора, 
ви можете вручну зафіксувати початок чи закінчення 
зміни за допомогою програми Time4Care™ або на 
вебпорталі IPOne. Таким способом слід користуватися 
лише у виняткових випадках. Зроблені вручну реєстраційні 
записи фіксуються як такі, що не відповідають вимогам 
до ЕПВ, і відстежуються Департаментом охорони здоров’я 
та соціального забезпечення. Якщо ваш телефон 
вимкнувся протягом зміни, таймер працюватиме, доки 
ви не зареєструєте завершення роботи. Для цього вам 
знадобиться пізніше ввести правильний час завершення 
вручну. Додаючи дані вручну, пам’ятайте про терміни 
регулярного подання відомостей обліку, щоб уникнути 
затримки з оплатою.

Чи коштуватиме мені щось користування цією системою? 
Ні. Користування системою ЕПВ або програмою 
Time4Care™ є безкоштовним. 

Скільки трафіку на смартфоні використовує програма 
Time4Care™? 
Якщо ваш пристрій підключений до Wi-Fi, програма взагалі 
не використовує мобільний трафік. Коли ви не підключені 
до Wi-Fi, але підключені до мережі свого мобільного 
оператора, витрати мобільного трафіку є мінімальними (на 
рівні перегляду вебсторінки).

Що станеться, якщо я забуду ввімкнути на телефоні 
службу геолокації? Чи зможу я реєструвати початок і 
завершення зміни? 
Коли служби геолокації вимкнені, ви не можете 
реєструвати час початку й завершення зміни. У такому 
разі ви побачите повідомлення з проханням ввімкнути 
геолокаційні служби. Якщо це станеться, просто ввімкніть 
геолокацію в налаштуваннях пристрою. Після цього ви 
зможете зареєструвати початок або закінчення зміни. 

Чи можу я вимкнути служби геолокації під час зміни, а 
потім знову ввімкнути їх, щоб зареєструвати її закінчення? 
Так. Система фіксуватиме початок і закінчення ваших 
змін згідно з вимогами до ЕПВ, якщо у вас буде ввімкнуто 
служби геолокації під час реєстрації початку й завершення. 

Чи захищені мої особисті дані у вашій програмі? 
Так. Ми дуже серйозно ставимося до безпеки ваших даних. 
Ми завжди використовуємо 256-бітний алгоритм AES під 
час їхнього надсилання — це найвищий стандарт захисту в 
телекомунікаційній галузі. Ми ніколи не передаємо ваших 
даних третім особам. 

На моєму планшеті є Wi-Fi, але він не підключений 
до мобільної мережі. Чи зможу я користуватися 
програмою Time4Care™? 
Якщо на планшеті ввімкнуто GPS, його можна 
використовувати для реєстрації часу початку й завершення 
змін у програмі Time4Care™. 

Чи можу я користуватися вебпорталом для реєстрації 
часу початку й завершення? 
Для використання функції електронного підтвердження візиту 
(ЕПВ) потрібен смартфон або планшет із підтримкою GPS, 
щоб фіксувати час початку й завершення зміни за допомогою 
програми Time4Care™. Індивідуальні постачальники послуг 
мають завантажити й почати використовувати програму 
Time4Care™ після 16 грудня 2020 року.

Як виняток, підтверджувати надання послуг можна 
телефонним викликом зі стаціонарного телефону клієнта. 
Завітайте на нашу навчальну сторінку та знайдіть 
буклет-посібник IVR Quick Reference (Короткий посібник 
із використання інтерактивної голосової системи). Його 
можна знайти в розділі навчання ЕПВ. 

Ви можете вручну зафіксувати початок чи закінчення 
зміни, що вже минула. Таким способом слід користуватися 
лише у виняткових випадках. Зроблені вручну реєстраційні 
записи фіксуються як такі, що не відповідають вимогам 
до ЕПВ, і відстежуються Департаментом охорони здоров’я 
та соціального забезпечення. Додаючи дані вручну, 
пам’ятайте про терміни регулярного подання відомостей 
обліку, щоб уникнути затримки з оплатою.
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ДЕ Я МОЖУ ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ? 
Інструкції та навчальні відео можна знайти на вебсайті WA IPOne за адресою   
https://www.publicpartnerships.com/programs/washington/individual-providerone-ipone/
training/#content у розділі Training (Навчання).

Навчальні відео на вебсайті www.publicpartnerships.com

Якщо я зазвичай використовую для реєстрації 
стаціонарний телефон,, чи можу я скористатися 
програмою в разі, якщо протягом дня кудись піду? 
Ми розуміємо, що постачальники послуг і клієнти протягом 
робочої зміни можуть відвідувати різні місця на території 
своєї спільноти. Індивідуальні постачальники послуг мають 
використовувати для реєстрації початку й завершення 
змін програму Time4Care™, навіть якщо роблять це з 
різних місць. Використання стаціонарного телефону для 
реєстрації ЕПВ не має бути основним способом подачі 
даних про початок та завершення змін. Якщо на вашому 
пристрої встановлено програму, стаціонарна лінія не 
знадобиться вам для реєстрації.

Що робити, якщо постачальник послуг ще не знає, яку 
саме послугу він надаватиме, коли реєструє початок 
зміни, або ж частину зміни надається послуга з одним 
кодом, а частину — з іншим? 
Коли ви розпочинаєте зміну в програмі Time4Care™, 
ви маєте вказати код послуги, яку надаєте, наприклад 
Personal Care Services — T1019 (Послуги індивідуального 
догляду). Якщо постачальник має право надавати послуги 
різних типів, він повинен уточнити в клієнта, які саме 
послуги йому знадобляться, перед початком зміни. Якщо 
протягом зміни надаватимуться різні послуги (наприклад, 
послуги індивідуального догляду Personal Care Services 
із кодом T1019 і послуги короткочасного догляду замість 
іншої особи Respite Care Services із кодом T1005), ви маєте 
завершити зміну з одним кодом і розпочати з іншим. 

Що станеться, якщо доглядачі надають послуги 
одночасно? 
Хоча постачальник послуг може в кожен момент часу 
працювати лише з одним клієнтом, у клієнта іноді може 
бути кілька постачальників одночасно. Кожен такий 
постачальник реєструє час своєї зміни в програмі 
Time4Care™.

Що станеться, якщо моя зміна починається о 10:00 
і закінчується о 16:00, а в мене буде зареєстровано 
початок о 9:50, а завершення — о 16:10? 
За допомогою програми Time4Care™ ви маєте реєструвати 
фактичний час початку й завершення роботи. Він не 
повинен точно (до хвилин) збігатися з часом запланованої 
зміни. Узгодьте свій робочий графік із клієнтом та (або) 
його куратором. У системі немає вимог до точної реєстрації 
часу початку й завершення зміни. Програма Time4Care™ 
відстежує кількість хвилин, що ви пропрацювали протягом 
зміни, і обробляє ваш платіж відповідно до вашого 
поточного допуску й правил програми Департаменту 
охорони здоров’я та соціального забезпечення. 

Зверніть увагу, що в разі перевищення запланованого 
часу зміни в програмі Time4Care™ цей час буде враховано 
у вашому загальному схваленому часі роботи. Наприклад, 
якщо вам було призначено 6-годинну зміну з 10:00 до 
16:00, але ви зареєстрували кінець зміни в програмі 
Time4Care™ лише о 16:10, з вашого схваленого часу 
роботи буде віднято 6 годин 10 хвилин. Ми маєте самі 
керувати своїм робочим часом. Ви не повинні працювати 
довше часу, що для вас схвалено, або перевищувати свій 
тижневий ліміт. 


