
 

 

कोभिडचेक कोलोराडो गोपनीयता अभ्यासहरूको हहप्पा सूचना 
तपाईँको जानकारी। तपाईँका अधिकारहरू। हाम्रा जजम्मेवारीहरू। 

यस सचूनाले तपाईँको मडेिकल जानकारी कसरी प्रयोग गनन र प्रकटीकरण गनन सककन्छ तथा तपाईँले कसरी यो 
सचूना प्राप्त गनन सक्नहुुन्छ भन्ने कुराको व्याख्या गर्नछ। कृपया साविानीपवूवक यसको पनुरावलोकन गनुवहोस।् 
 

तपाईँका अधिकारहरू 

तपाईँका अधिकारहरू ननम्न छन:्  

• आफ्नो कागजी वा इलेक्रोननक मेडिकल रेकिनको प्रनत प्राप्त गने 

• आफ्नो कागजी वा इलेक्रोननक मेडिकल रेकिन सच्याउने 

• गोपनीय सञ्चार अनरुोि गने 

• हामीले साझा गने जानकारीको सीमा तोक्न अनरुोि गने 

• हामीले तपाईँको जानकारी साझा गरेका व्यक्क्तहरूको सचूी प्राप्त गने 

• यस गोपनीयता सचूनाको एक प्रनत प्राप्त गने 

• आफ्ना लाधग काम गने कसलैाई छनोट गने 

• आफूलाई आफ्ना गोपनीयता सचूनाहरू उल्लङ्घन भएको लागेमा ससकायत र्ायर गने 

 

तपाईँका ववकल्पहरू 

हामीले तपाईँको जानकारी कसरी प्रयोग गछौँ र साझा गछौँ भन्नेमा तपाईँका केही ववकल्पहरू रहेका छन,् ककनकक 

हामी:  
• तपाईँको अवस्था बारे हामी पररवार तथा साथीहरूलाई बताउँछौँ 
• ववपर् राहत प्रर्ान गर्नछौँ 

 

हाम्रा प्रयोगहरू र प्रकटीकरणहरू 

हामी तपाईँको जानकारी प्रयोग र साझा गनन सक्छौँ ककनकक हामी:  
•  तपाईँको उपचार गर्नछौँ 
• हाम्रो सङ्गठन चलाउँछौँ 
• सेवाहरूका लाधग तपाईँलाई बबल गर्नछौँ 
• सामरु्ानयक स्वास््य र सरुक्षा समस्याहरूमा मद्र्त गछौँ 
• अनसुन्िान गछौँ 
• काननुको पालना गर्नछौँ 



• कामर्ारको क्षनतपनूत न, काननु कायानन्वयन, र अन्य सरकारी अनरुोिहरूको सम्बोिन 

गर्नछौ 
• असभयोग र काननुी काबानहीमा प्रनतकिया व्यक्त गर्नछौँ 

 

तपाईँका अधिकारहरू 

तपाईँको स्वास््य जानकारीको कुरा आउँदा, तपाईँका केही अधिकारहरू रहेका छन।् यस खण्िल ेतपाईँका 
अधिकारहरू र तपाईँलाई मद्र्त गननका लाधग हाम्रा क्जम्मवेारीहरूमध्ये केहीको व्याख्या गर्नछ। 
तपाईँल ेआफ्नो मडेिकल रेकिनको कागजी प्रनत वा इलेक्रोननक प्रनत प्राप्त गनन सक्नहुुन्छ  

• तपाईँल ेहामीसँग भएको तपाईँको मेडिकल रेकिन तथा अन्य स्वास््य जानकारीको हेनन, इलेक्रोननक प्रनत 

प्राप्त गनन, कागजी प्रनत प्राप्त गनन अनरुोि गनन सक्नहुुन्छ। त्यो कसरी गने हामीलाई सोध्न सक्नहुुन्छ।  
• हामी, सामान्यतया तपाईँले अनरुोि गरेको ३० दर्न सभत्रमा, तपाईँको स्वास््य जानकारी वा त्यसको 

साराांशको एक प्रनत प्रर्ान गनेछौँ। हामीले एउटा यकु्क्तसङ्गत, खचन-आिाररत शलु्क लगाउन सक्नछेौँ। 
 

हामीलाई आफ्नो मेडडकल रेकडव सच्याउन अनुरोि गने 
• तपाईँ हामीलाई आफूलाई गलत वा अपणून लागेको आफ्नो स्वास््य जानकारी सच्याउन अनरुोि गनन 

सक्नहुुन्छ। सो कसरी गने सोध्न सक्नहुुन्छ। 
• हामी तपाईँको अनरुोिलाई "हँुरै्न" भन्न सक्छौँ, तर हामीले ककन त्यसो गऱ्यौँ ६० दर्नसभत्र सलखखतमा 

बताउनेछौँ। 
 

गोपनीय सञ्चारहरू अनुरोि गने 
• तपाईँ हामीलाई कुन ैननदर्नष्ट ववधिल ेसम्पकन  गनन (उर्ाहरणका लाधग, घर वा कालानलयको फोन) वा सभन्न 

ठेगानामा पत्राचार गनन अनरुोि गनन सक्नहुुन्छ।  
• हामी सम्पणून यकु्क्तसङ्गत अनरुोिहरूलाई "हुन्छ" भन्नेछौँ। 

 

हामीले साझा गने जानकारीको सीमा तोक्न अनुरोि गने 
• तपाईँल ेहामीलाई तपाईँको उपचार, भकु्तानी वा हाम्रा कायनसञ्चालनका लाधग ननक्चचत स्वास््य 

जानकारी प्रयोग नगनन वा साझा नगनन अनरुोि गनन सक्नहुुन्छ। हामीले तपाईँको अनरुोिमा सहमत हुन ै

पछन  भन्ने आवचयक छैन, र यदर् त्यसले तपाईँको स्याहारलाई असर पाछन  भने हामी "हँुरै्न" भन्न सक्छौँ। 
• यदर् तपाईँ कुन ैसेवा वा स्वास््य सेवा आइटमका लाधग गोजीबाट परूा पसैा नतनुनहुन्छ भने, भकु्तानीको 

उद्रे्चयका लाधग वा तपाईँको स्वास््य बीमाकतानसँगको कायनसञ्चालनका लाधग तपाईँल ेहामीलाई त्यस्तो 
जानकारी साझा नगनन भन्न सक्नहुुन्छ। हामी जानकारी साझा गने काम काननुले आवचयक नगरेसम्म 

उक्त कायनका लाधग "हुन्छ" भन्नेछौँ। 
 

हामीले तपाईँको जानकारी साझा गरेका व्यजक्तहरूको सूची प्राप्त गने 



• तपाईँल ेहामीले तपाईँको स्वास््य जानकारी साझा गरेका पक्षहरू (लेखापरीक्षण)हरूको सचूी अनरुोि गनन 
सक्नहुुन्छ जुन तपाईँल ेअनरुोि गरेरे्खख छ वर्न अनघसम्मको हुनेछ, हामीले कसलाई र ककन साझा गऱ्यौँ 
भन्ने पनन सामेल हुनेछ। 

• हामी त्यसमा तपाईँको उपचार, भकु्तानी, तथा स्वास््य स्याहार कायनसञ्चालनहरू, तथा ननक्चचत अन्य 

प्रकटीकरणहरू (जस्त ैतपाईँल ेभन्नभुएको कुन)ै बाहेक सम्पणून प्रकटीकरणहरू सामेल गनेछौँ। हामी 
प्रनतवर्न एक पटकको लखेापरीक्षण ननिःशलु्क प्रर्ान गनेछौँ तर यदर् तपाईँल े१२ मदहनासभत्रमा अको प्रनत 

माग गनुनभयो भने यकु्क्तसङ्गत खचन-आिाररत शलु्क लगाउनेछौँ। 
 

यस गोपनीयता सूचनाको एक प्रतत प्राप्त गन े

तपाईँल ेसचूना इलके्रोननक रूपमा प्राप्त गने सहमनत गरे तापनन, यस सचूनाको कागजी प्रनत जुनसकैु बेला माग्न 

सक्नहुुन्छ। हामी चुस्त रूपमा तपाईँलाई कागजी प्रनत प्रर्ान गनेछौँ। 
 

आफ्ना लाधग काम गन ेकसैलाई छनोट गने 
• यदर् तपाईँल ेकसलैाई न्यायािीवक्ताको मडेिकल साम्यन प्रर्ान गनुनभएको छ, वा कोही तपाईँको 

आधिकाररक असभभावक भए, त्यस्तो व्यक्क्तले तपाईँका अधिकारहरूको अभ्यास गनन सक्नेछन ्र 
तपाईँको स्वास््य जानकारीका बारेमा ननणनयहरू गनन गनन सक्नेछन।् 

• हामीले कुन ैकायन गनुनअनघ त्यस्तो व्यक्क्तसँग अधिकार छ छैन र तपाईँका लाधग काम गनन सक्छ सक्रै्न 

भन्ने कुरा ननक्चचत गनेछौँ। 
 

आफूलाई आफ्ना गोपनीयता सूचनाहरू उल्लङ्घन िएको लागेमा भसकायत दायर गन े

• यदर् हामीले तपाईँका अधिकारहरूको उल्लङ्घन गरेको तपाईँलाई लागेमा, तल दर्इएको जानकारी प्रयोग 

गरेर तपाईँल ेहामीलाई सम्पकन  गनन सक्नहुुन्छ। 
• नागररक अधिकारका लाधग तपाईँल े200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 

20201, मा पत्र पठाएर, १-८७७-६९६-६७७५ मा फोन गरेर वा 
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/ मा गएर स्वास््य तथा मानव सवेा कायानलयको 
अमेररकी ववभागमा ससकायत र्ायर गनन सक्नहुुन्छ। 

• ससकायत र्ायर गरेकामा हामी तपाईँ ववरुद्ि प्रनतकार गनेछैनौँ। 
 

तपाईँका ववकल्पहरू 

तनजचचत स्वास््य जानकारीका लाधग, तपाईँल ेहामीले केके साझा गनव सक्छौँ िनी आफ्ना छनोटहरू हामीलाई 

िन्न सक्नहुुन्छ। यदर् तपाईँलाई तल व्याख्या गररएका पररक्स्थनतहरूमा हामीले कसरी तपाईँको जानकारी साझा 
गछौ भन्ने कुराका लाधग स्पष्ट प्राथसमकता भए, हामीसँग कुरा गनुनहोस।् हामीले के गनुन पछन  हामीलाई भन्नहुोस,् 

हामी तपाईँका ननरे्शनहरू पालना गनेछौँ। 
 

यी केसहरूमा तपाईँलाई हामीलाई बताउन ेअधिकार र ववकल्प र्वु ैरहनेछ: 

• तपाईँको पररवार, नक्जकका साथीहरू, वा तपाईँको स्याहारमा सांलग्न अन्यसँग जानकारी साझा गने 



• ववपर्ा राहत पररक्स्थनतमा जानकारी साझा गने 

 

यदर् तपाईँल ेहामीलाई आफ्ना प्राथसमकताहरू बताउन सक्नुभएन – जस्त ैतपाईँ बेहोस हँुर्ा – भने तपाईँको 
सवोत्तम दहतलाई ध्यानमा राखेर हामी तपाईँको जानकारी साझा गने तफन  बढ्नेछौँ। हामी तपाईँको जानकारी 
त्यसबेला पनन साझा गनन सक्नेछौँ जब त्यसो गनुन तपाईँको स्वास््य र सुरक्षामा गम्भीर र आसन्न खतरालाई 

न्यूनीकरण गनन आवचयक हुन्छ। 
 

अन्य प्रयोग तथा प्रकटीकरणहरू 

हामी औसत रूपमा कसरी तपाईँको स्वास््य जानकारी साझा गछौँ?  

औसत रूपम हामी तपाईँको स्वास््य जानकारी ननम्न तररकाल ेसाझा गनेछौँ। 
 

तपाईँको उपचार गनव 
हामी तपाईँको स्वास््य जानकारी प्रयोग गनन सक्नेछौँ र तपाईँको उपचार गने अन्य ववशरे्ज्ञहरूसँग साझा गनन 
सक्नेछौँ। 

 

उर्ाहरण: चोटपटकका लाधग तपाईँको उपचार गने िाक्टरल ेतपाईँको समग्र स्वास््य अवस्था बारे अको िाक्टरसँग 

सोध्न सक्नेछन।् 
 

हाम्रो सङ्गठन सञ्चालन गनव 
हामी तपाईँको स्वास््य जानकारी हाम्रो अभ्यास सञ्चालन गनन, तपाईँको स्याहार सिुार गनन, र आवचयक भएका 
बेला तपाईँलाई सम्पकन  गनन प्रयोग गनन सक्छौँ। 
 

उर्ाहरण: हामी तपाईँबारेको स्वास््य जानकारी तपाईँको उपचार र सेवाहरू व्यवक्स्थत गननका लाधग प्रयोग गर्नछौँ।  
 

तपाईँको सेवाहरूका लाधग बिलहरू 

हामी तपाईँको स्वास््य जानकारी अन्य स्वास््य योजनाहरू वा अन्य सांस्थाहरूलाई बबल गनन तथा भकु्तानी प्राप्त 

गनन प्रयोग गनन सक्नेछौँ।  
 

उर्ाहरण: हामी तपाईँको स्वास््य जानकारी तपाईँको स्वास््य बीमा योजनालाई प्रर्ान गनेछौँ जसल ेतपाईँलाई 

प्रर्ान गररएका सेवाहरूका लाधग भकु्तानी गर्नछ।  
 

हामीले के गदैनौँ 
 

हामी तपाईँको जानकारी बजारीकरणका लाधग साझा गरै्नौँ, न हामी तपाईँको व्यक्क्तगत जानकारी बबिी न ैगछौँ। 
 

अरू कुन तररकाले हामी तपाईँको स्वास््य जानकारी प्रयोग वा साझा गछौँ?  

 



हामीलाई अन्य तररकाहरू माफन त तपाईँको जानकारी साझा गने अनमुनत छ वा आवचयक छ – सामान्यतया ती 
तररकाहरूमा जहा ँत्यसले सामरु्ानयक भलोमा योगर्ान गर्नछ, जस्त ैसामरु्ानयक स्वास््य र अनसुन्िान। यी 
उद्रे्चयहरूका लाधग तपाईँको जानकारी साझा गनुन अनघ हामीले काननुका थुप्र ैसतनहरू परूा गनुन पछन। बढी 
जानकारीका लाधग www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html हेनुनहोस।् 
 

सामुदातयक स्वास््य र सुरक्षा समस्यामा मद्दत 

हामीले तपाईँको स्वास््य जानकारी ननक्चचत पररक्स्थनतहरूमा साझा गनन सक्नछेौँ, जस्त:ै  

• रोग रोकथाम गनन 
• उत्पार्न ररकलहरूमा मद्र्त गनन 
• और्धिहरूको प्रनतकूल प्रनतकिया ररपोटन गनन 
• सांदर्ग्ि र्वु्यनवहार, नतरस्कार, वा घरेल ुदहांसा ररपोटन गनन 
• कसकैो स्वास््य वा सरुक्षामा गम्भीर खतरा रोकथाम गनन वा न्यनूीकरम गनन 

 

अनुसन्िान गनव 
हामी तपाईँको जानकारी स्वास््य अनसुन्िानका लाधग प्रयोग गनन सक्नेछौँ। 
 

कानुनको पालना गनव 
हामी तपाईँको जानकारी राज्य वा फेिरेल काननुले आवचयक गरेमा साझा गनेछौँ, जसमा स्वास््य तथा मानव 

सेवा ववभाग सामेल छ जसल ेहामीले फेिरेल गोपनीयता काननु पालना गरे नगरेको हेछन। 
 

अङ्ग वा तन्तु दान अनुरोिहरूको सम्िोिन 

हामी तपाईँको स्वास््य जानकारी अङ्ग प्राप्त गने (प्रत्यारोपण) सङ्गठनहरूसँग गनन सक्नेछौँ। 
 

मेडडकल परीक्षक वा अजन्तम संस्कार तनदेशकसँग काम  

हामी तपाईँको स्वास््य जानकारी, कुन ैव्यक्क्तको मतृ्य ुहँुर्ा, कोरोनर, मेडिकल परीक्षक, वा अक्न्तम सांस्कार 
ननरे्शकसँग साझा गनन सक्नछेौँ। 
 

कामदारको क्षततपूतत व, कानुन कायावन्वयन, र अन्य सरकारी अनुरोिहरू 

हामी तपाईँको स्वास््य जानकारी ननम्न कामका लाधग प्रयोग गनन सक्नेछौँ: 
• कामर्ारको क्षनतपनूत न र्ाबीका लाधग 

• काननु कायानन्वयन उद्रे्चयका लाधग वा काननु कायानन्वयन अधिकारीसँग 

• काननुले स्वीकृत गरेका कियाकलापहरूका लाधग स्वास््य अनगुमन एजेन्सीहरूसँग 

• सनैनक, राक्ष्रय सरुक्षा, र राष्रपतीय सरुक्षात्मक सेवाहरू जस्ता ननदर्नष्ट सरकारी प्रकायनहरूका लाधग 

 

अभियोग र कानुनी कािावहीमा प्रततक्रिया व्यक्त गनव 

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html


हामी तपाईँको स्वास््य जानकारी अर्ालत वा प्रशासकीय आरे्शप्रनत प्रनतकिया दर्न, वा सम्मनप्रनत प्रनतकिया 
दर्न साझा गनन सक्छौँ। 
 

हाम्रा जजम्मेवारीहरू 

• तपाईँको सांरक्षक्षत स्वास््य जानकारीको गोपनीयता र सरुक्षा कायम राख्न हामीलाई काननुले आवचयक 

गरेको छ।  
• तपाईँको जानकारीको गोपनीयता वा सरुक्षा खतरामा पने गरी कुन ैउल्लङ्घन भयो भने हामी तरुुन्त 

तपाईँलाई जानकारी दर्नेछौँ। 
• हामीले यस सचूनामा व्याख्या गररएका कतनव्यहरू र गोपनीयता अभ्यासहरूको पालना गनुन पनेछ र 

तपाईँलाई यसको प्रनत प्रर्ान गनुन पनेछ।  
• तपाईँल ेहामीलाई सलखखत अनमुनत नदर्उन्जेलसम्म, यहा ँव्याख्या गरेभन्र्ा अन्य तररकाले तपाईँको 

जानकारी प्रयोग गने वा साझा गने छैनौँ। यदर् तपाईँल ेहामीलाई भन्नभुयो भने हामी त्यसो गनन सक्छौँ, 
तर तपाईँल ेकुन ैपनन समयमा आफ्नो राय पररवतनन गनन सक्नहुुन्छ। आफ्नो राय पररवतनन भए, 

हामीलाई सलखखतमा जानकारी गराउनहुोस।्  
 

बढी जानकारीका लाधग www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html 

हेनुनहोस ्

 

यस सचूनाका तनयमहरूमा पररवतवन 

हामी यस सचूनाका तनयमहरू पररवतवन गनव सक्नेछौँ, र ती पररवतवनहरू तपाईँका सम्पणूव जानकारीहरूका लाधग 

लाग ूहुनेछ। यो नया ँसचूना, हाम्रो कायावलयमा, वा हाम्रो विेसाइट www.covidcheckcolorado.org मा 
अनरुोि गरेमा उपलब्ि हुनेछ। 
 

कोसभिचेक कोलोरािो काननुले आवचयक गरे अनसुार तपाईँको स्वास््य जानकारीको गोपनीयता कायम राख्न तथा 
तपाईँको स्वास््य जानकारीका ववर्यमा आफ्ना काननुी कतनव्यहरू र गोपनीयता अभ्यासहरूको सचूना प्रर्ान गनन 
बाध्य छ। यदर् यस सचूनाको कुन ैपनन अांशका बारेमा तपाईँसँग प्रचनहरू भए वा आफ्ना गोपनीयता अभ्यास 

अधिकारहरू बारे बढी जानकारी चादहएमा, कृपया सम्पकन  गनुनहोस:् ससड्नी व ुलाई ७२०-४१९-१०८७ मा फोन गरेर वा 
privacy@covidcheckcolorado.org मा इमेल गरेर। यदर् ससड्नी व ुउपलब्ि हुनभुएन भने, तपाईँल ेटेसलफोन 

माफन त र्ईु कायन दर्न सभत्र व्यक्क्त उपक्स्थत व्यक्क्तगत सम्मेलनका लाधग एपोइन्टमेन्ट तय गनन सक्नहुुनेछ।   
 

भसकायतहरू  

आफ्ना गोवपनीयता अधिकाहरूबारे, कोसभिचके कोलोरािोल ेआफ्नो स्वास््य जानकारी कसरी प्रबन्िन गरेको छ 

भन्ने बारेका ससकायतहरू ७२०-४१९-१०८७ मा फोन गरेर वा privacy@covidcheckcolorado.org मा इमेल गरेर 
ससड्नी वलुाई प्रवेर्त गनुन पनेछ।  यदर् ससड्नी व ुउपलब्ि हुनभुएन भने, तपाईँल ेटेसलफोन माफन त र्ईु कायन दर्न सभत्र 

व्यक्क्त उपक्स्थत व्यक्क्तगत सम्मलेनका लाधग एपोइन्टमेन्ट तय गनन सक्नहुुनेछ।  यदर् तपाईँ आफ्ना 

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html
http://www.covidcheckcolorado.org/


ससकायतहरूप्रनत यस कायानलयले गरेको प्रबन्िनमा सन्तषु्ट हुनहुुन्न भने, तपाईँल ेननम्न ठेगानामा औपचाररक 

ससकायत बझुाउन सक्नहुुनेछ:  HHS/Office for Civil Rights 1961 Stout Street Room 08-148 Denver, 

CO  80294 Customer Response Center: (८००) ३६८-१०१९ TDD: (८००) ५३७-७६९७  इमेल: 

ocrmail@hhs.gov.  
 

यो सचूना लाग ूहुने समनत: अगस्ट १६, २०२१  

 

तल मेरो नाम टाइप गरेर, मलै ेयस गोपनीयता अभ्यासहरूको सचूना प्राप्त गरेको तथा पनुरावलोकन गरेको 
स्वीकार गर्नछु, तथा यस सचूना अनसुार मेरो जानकारीको प्रयोगका लाधग सहमत छु, तथा यो टाइप गररएको 
प्राक्प्तस्वीकारल ेयस सचूनामा मेरो हस्ताक्षरको काम गनेछ। 


