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Healthy 
Rewards 
Program 
Dadakkel nga premio para 
dagiti babassit nga addang 

Healthy Rewards 
Program 

Agyamankami para iti kinapategmo a kas 
miembromi. Kayat daka nga ikkan ti premio 
na para iti panakipaset mot i Healthy 
Rewards Program ken ti panagaddang mo 
tapno mapasayaatan wenno mamentenam 
ti salun-at mo! 

Ania iti Healthy 
Rewards Program? 
Ti Healthy Rewards Program ket ikkan 
naka ti premio para iti babassit nga 
panagaddang mo tapno matulungan 
daka nga agbiag a nasalun-at. Mangrugi 
ka nga agurnong dagiti premiom tattan! 
Bisitaem ti paraited mo ken kumpletuem 
dagiti checkup ti salun-at mo nga 
nakadetalye ti tsart. 

Kasanom nga Maala 
dagiti Premiom 
Tapno makumpirmam nga nalpas mo 
iti nasalun-at nga aktibidad ken agrugi 
nga agurnong dagiti premio, maidawat 
nga mapan ka iti www.ohanahealthplan. 
com ken ag log in iti idiay Portal kas 
Miembro. Ken agpindot ka iti Healthy 
Rewards nga link tapno maammoan mi 
nga nalpas mo ti aktibidad. 

Mabalin mo met laeng nga awag iti 
Serbisio para iti Kustomer nga libre 
iti 1-888-846-4262 (TTY 711) tapno 
makumpirmam nga nakaurnong ka ti 
Nasalun-at nga Premio. Addakami ditoy 
para kenka Lunes-Biernes, 7:45 a.m. 
agingga iti 4:30 p.m. Hawai‘i Standard 
Time (HST). 

Prepaid Debit nga Kard, 

e-Gift nga Kard wenno 


Gift nga Kard*
�
Usarem iti Healthy Rewards nga kard 

mo iti prepaid Visa Debit, Kard iti 
Merchant Gift wenno e-Gift nga Kard 

tapno makagatang dagiti nasalun-at nga 
magatang nga ususarem aginaldaw. 

*Dagiti Gift nga kard ket madi mabalin
nga usaren tapno gumatang ti arak,
sigarilio wenno dagiti paltog

Dattoy Kami para 

Kenka! 
Mabalin nga adda dagiti oras 
nga kasapulam iti tulong nga 
mangimanehar ti panangtaripato 
ti salun-at mo. Dagiti Service 
Coordination nga programa mi ket 
tulungan naka nga addaan dagiti 
nakaro nga sakit na kas asthma ken 
diabetes. Ti nars ket makaduam to 
tapno tulungan naka nga urnosen 
dagiti masapul mo nga panangtaripato 
ti salun-at mo nga awan ti bayad na. 
Namaen mi nga daytoy nga brochure 
ket ikkan naka ti napintas nga ideya 
no kasano gumangana ti rewards 
program. No adda dagiti saludsod 
mo gapo ti programa, maidawat nga 
awagam ti grupo mi ti Serbisio para 
iti Kustomer para iti tulong. 

Bisitaen nakami ti  
aniaman nga oras iti  

www.ohanahealthplan.com. 

Sursuroten ti ‘Ohana Health Plan dagiti 
maitutop a Federal a karbengan dagiti umili iti 
linteg ken awanan diskriminasion gapu iti puli, 
kolor, naggapuan a nasion, edad, disabilidad 
wenno kinalalaki/kinababai. 

Do you need help in another language? We will 
get you a free interpreter. Call 1-888-846-4262 
(TTY: 711). 
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Healthy Rewards Program Pokus nga Lugar Criteria ti Aktibidad Klase ti Incentive Bale ti Incentive 

Dagiti Baro nga Miembro 
Agtawen iti 20+ PCP (Primary Care 

Provider) nga Panagbisita & HRA (Health 
Risk Assessment) nga Panagkumpleto 

Kupletuem ti HRA (Health Risk Assessment) iti uneg ti 30 nga aldaw ken kitaem ti 
PCP ti uneg ti 60 nga aldaw. 

Visa Debit nga Kard, Merchant Gift 
nga Kard wenno e-Gift nga Kard 

$10.00 HRA (Health Risk Assessment) 
$15.00 PCP nga Panagbisita 

Salun-at ti Ubbing 

0-15 nga bulan Kumpletuem dagiti well-child nga panagbisita kada well-child nga iskediul ti checkup. 
Dagiti miembro ket mabalindanga kumpletuen agingga innem nga panagbisita. 

Visa Debit nga Kard, Merchant Gift 
nga Kard wenno e-Gift nga Kard 

$25 para dagiti umuna nga 4 nga 
panagbisita nga adda ti bonus na 

nga $50 para dagiti naudi nga 2 nga 
panagbisita (kumpletuen ti innem para 

iti tutal nga $75.00) 

Dagiti 15-30 nga Bulan Kumpletuem dagiti well-child nga panagbisita kada well-child nga iskediul ti checkup. 
Dagiti miembro ket masapul nga kumpletuen dagiti dua (2) nga panagbisita. 

Visa Debit nga Kard, Merchant Gift 
nga Kard wenno e-Gift nga Kard 

$25 para dagiti dua nga panagbisita. Ti 
miembro ket masapul nga agpasaksi 

dagiti dua nga panagbisita ti tingnga ti 
15-30 nga bulan 

Dagiti 3-21 nga tawen Panangkumpleto nga well-child wenno tinawen nga panagbisita ti adolescent check-up Visa Debit nga Kard, Merchant Gift 
nga Kard wenno e-Gift nga Kard $25 

Nasalun-at nga Panagsikog 

Dagiti Panagbisita para iti Prenatal nga 
Panangtaripato 

Kumpletuem ti prenatal nga panagbisita bayat ti umuna nga trimester da wenno ti 
uneg ti 42 nga aldaw ti enrolment (tawen 12 ken nataengan) 

Visa Debit nga Kard, Merchant Gift 
nga Kard wenno e-Gift nga Kard $30 

Kumpletuem ti Prenatal ken Postpartum 
nga panagbisita 

Dagiti miembro nga agkumpleto ti prenatal ken postpartum nga panagbisita ket 
mabalin da nga agpili ti maysa kadagiti opsyon ti premio nga nakalista Bonus nga Premio 

Panagpili ti stroller, portable playpen, 
tugaw ti kotse wenno innem nga pack ti 

diaper. 
Postpartu nga Panangtaripato a 

Panagbisita 
Sumali ka ti maysa nga postpartum nga panagbisita 7-84 nga aldaw malpas nga 
naiyanak ti tagibi (tawen 12 wenno nataengan) 

Visa Debit nga Kard, Merchant Gift 
nga Kard wenno e-Gift nga Kard $30 

Panangurnos ti Nakaro 
nga Panangtaripato Diyabetis 

Kumpletuen ti tinawen nga HbA1C nga panageksamen ti lab (dagiti miembro nga adda 
ti diyabetis nga agtawen 18-75) 

Visa Debit nga Kard, Merchat Gift 
nga Kard wenno e-Gift nga Kard $30 

Kumpletuen ti tinawen nga eksamen ti mata (dagiti miembro nga adda iti diyabetis 
agtawen 18-75) 

Visa Debit nga Kard, Merchat Gift 
nga Kard wenno e-Gift nga Kard $30 

Nasayaat nga Babai 

Screening iti Cervical a Kanser Kumpletuen ti panagbisita ti opisina para iti tinawen nga iskrining ti cervical nga 
kanser (pap smear) (agtawen 21-64) 

Visa Debit nga Kard, Merchat Gift 
nga Kard wenno e-Gift nga Kard $25 

Mammogram Iskrining Panangkumpleto ti tinawen nga mammogram iskrining (agtawen 50-65) Visa Debit nga Kard, Merchat Gift 
nga Kard wenno e-Gift nga Kard $25 

Chlamydia nga Iskrin Panangkumpleto ti tinawen nga iskrining (agtawen 16-24) Visa Debit nga Kard, Merchat Gift 
nga Kard wenno e-Gift nga Kard $25 

Salun-at ti Nataengan Tinawen nga Pisikal nga Eksamen Kumpletuen ti tinawen nga pisikal nga eksamen ( Panagbisita ti Kinasalun-at – 
agtawen 20 wenno nataengan) 

Visa Debit nga Kard, Merchat Gift 
nga Kard wenno e-Gift nga Kard $25 

Salun-at a Mental ken 
Emosyonal Salun-at a Mental ken Emosyonal 

Mapan ka iti paraited ti salun-at a mental ken emosyonal ti uneg ti pito nga aldaw 
kalpasan iti salun-at a mental ken emosyonal nga panagyan ti ospital. (Dagiti miembro 
a nataengan ti 6 nga tawen) 

Visa Debit nga Kard, Merchat Gift 
nga Kard wenno e-Gift nga Kard $30 

Inisasion ti Panagabuso ti 
Substansia/Pannakisali IET (initiation) Initiation of Alcohol or Drug (AOD) nga panangagas ti uneg ti 14 nga aldaw ti 

diagnosis. 
Visa Debit nga Kard, Merchat Gift 
nga Kard wenno e-Gift nga Kard $15 

Inisasion ti Panagabuso ti 
Substansia/Pannakisali IET (engagement) Intensive outpatient encounter wenno partial hospitalization, telehealth wenno 

medikasion nga panangagas ti uneg ti 14 nga aldaw nga diagnosis. 
Visa Debit nga Kard, Merchat Gift 
nga Kard wenno e-Gift nga Kard $25 

Panagsardeng ti Panagsigarilio Panagbilin ti Panagsardeng ti 
Panagsigarilio 

Dagiti rumbeng nga miembro ket umanamong nga makaala ken makarepaso dagiti 
edukasion nga ramit ken pagalaan ti panagsardeng ti panagsigarilio 

Visa Debit nga Kard, Merchat Gift 
nga Kard wenno e-Gift nga Kard $25 




