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Департамент охорони здоров’я та соціального забезпечення 
вимагає, щоб ваш постачальник послуг використовував мобільний 
застосунок Time4Care™ для електронного підтвердження 
відвідування (ЕПВ)

Що таке ЕПВ? 
ЕПВ — це федеральна вимога до електронної реєстрації певних 
компонентів послуг по догляду вдома, що надаються клієнту(-ам)  
 як підтвердження того, що послуги з догляду були надані. 
Департамент охорони здоров’я та соціального забезпечення буде 
використовувати застосунок Time4Care™ від PPL як рішення для 
індивідуальних постачальників послуг, щоб фіксувати час, коли 
постачальник почав і коли закінчив надавати послуги з догляду, 
й отримував оплату за відпрацьований час. 

Технологія ЕПВ використовує смартфон або планшет, щоб 
записувати час та інформацію щодо місцезнаходження для 
кожного відпрацьованого сеансу, коли ваш постачальник почав 
і коли закінчив надавати послуги з догляду. ЕПВ може допомогти 
пересвідчитися в тому, що клієнтам надають послуги на 
належному рівні. 

Чому нам слід використовувати ЕПВ? 
Закон про методи лікування 21-го століття, прийнятий Конгресом, 
встановив нові правила, що вимагають від штатів використовувати 
систему електронного підтвердження відвідування (ЕПВ), щоб 
гарантувати, що послуги, оплачувані штатом надаються клієнтам, 
які їх потребують. Ця вимога поширюється на всі послуги, що 
надаються вдома й за місцем проживання (HCBS).

Чи доведеться нам 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 особистого 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.

Чи потрібно мені використовувати 
застосунок Time4Care™? 
Ваш персональний постачальник послуг МУСИТЬ 
використовувати застосунок Time4Care™, щоб вказувати 
свій відпрацьований час для оплати. Клієнтам не потрібно 
використовувати застосунок Time4Care™ з будь-якою метою. 

Я живу разом із моїм індивідуальним постачальником 
послуг. Чи потрібно моєму індивідуальному 
постачальнику послуг використовувати 
застосунок Time4Care™?
Ні. Для постачальників послуг і клієнтів, які проживають в одному 
домі, існує виняток сумісного проживання. Це означає, що ваш 
індивідуальний постачальник послуг не повинен використовувати 
застосунок Time4Care™, щоб відмічати тривалість своєї роботи. Ваш 
індивідуальний постачальник буде у звичайному порядку надавати 
відомості обліку робочого часу на порталі IPOne.

Яка інформація буде фіксуватися в застосунку 
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 це працює? 
Time4Care™ використовує годинник, щоб записувати час початку 
й закінчення роботи вашого постачальника послуг для кожної 
відпрацьованої зміни. Також застосунок використовує глобальну 
систему позиціонування (GPS), щоб реєструвати місцезнаходження 
вашого постачальника послуг на момент початку й закінчення 
роботи. Застосунок не реєструє місцезнаходження під час робочої 
зміни постачальника послуг або в будь-який інший час.

Які переваги використання застосунку Time4Care™? 
ЕПВ забезпечує душевну рівновагу. ЕПВ допомагає 
переконатися в тому, що ваш(і) постачальник(и)  
надає(-ють) свої послуги в ті години, коли вам потрібна 
допомога.

ЕПВ зміцнює звітність за час, відпрацьований 
постачальниками послуг. Ефективніша звітність зазвичай 
призводить до надання послідовніших послуг з догляду.

Які переваги для мого (моїх) постачальника(-ів)? 
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.

Зменшення кількості помилок — Time4Care™ дозволяє 
постачальникам у режимі реального часу знати, чи є проблеми 
із введенням даних.


