
 
 
 
 

 

 
Tóm tắt Chương trình EasyRefill Tự động 

 
Đăng ký Chương trình Mua thêm Thuốc Tự động Automated EasyRefill Program (“EasyRefill”) miễn phí của 
Elixir và nhận thuốc* mua thêm tự động và gửi đến nhà quý vị. Với EasyRefill, quý vị không bao giờ phải lo 
lắng về việc bỏ lỡ một liều thuốc. Trước khi thuốc được giao, quý vị sẽ nhận được hai email** thông báo 
về đơn hàng sắp tới và ngày đơn hàng của quý vị sẽ được xử lý. Nhờ vậy, quý vị sẽ luôn biết khi nào thuốc 
của quý vị được giao đến nơi. Nếu quý vị thay đổi quyết định sau đó, chỉ cần gửi email hoặc gọi cho chúng 
tôi để thay đổi tùy chọn của quý vị hoặc rút tên tham gia chương trình. (Một đại lý được ủy quyền của hội 
viên cũng có thể chọn có hoặc không đưa (các) đơn thuốc vào trong chương trình.) 
 

Chỉ đối với các Cư dân CA: Quý vị phải tái ghi danh tham gia Chương trình Easy Refill hàng năm. 
Gửi email tới bộ phận Chăm sóc Khách hàng Elixir Mail theo địa chỉ elixirpharmacy@elixirsolutions.com 
hoặc gọi số 866-909-5170 (TTY: 711). 
 
 
* Các đơn thuốc không đủ điều kiện đăng ký vào Chương trình EasyRefill (“EasyRefill”) nếu 1) được mua 
qua cửa hàng bán lẻ; 2) không đáp ứng các thông số mua thêm thuốc được cho phép; 3) là các đơn 
thuốc do chính phủ tài trợ khi bị luật tiểu bang cấm; 4) là một loại thuốc bảo quản lạnh; hoặc 5) là một 
loại thuốc được kiểm soát hoặc được quản lý cần kê đơn thuốc mới cho mỗi lần mua thuốc. Các giới 
hạn bổ sung có thể được áp dụng. Cư dân California nên xem lại bản tóm tắt này trước khi ghi danh vào 
chương trình. 
 
** Hội viên phải chọn nhận email liên lạc từ Elixir. 

Quý vị đã sẵn sàng để bắt đầu chưa? 

Hãy đăng nhập vào  
Cổng thông tin Hội viên 

Chọn MEDICATIONS  
(CÁC LOẠI THUỐC)  

Chọn EasyRefill  
cho bất kỳ loại thuốc nào đã mua trước đây.  

Quý vị không thấy đơn thuốc của mình? 

Hãy gọi số 866-909-5170 (TTY: 711) và Đại diện Chăm sóc Khách hàng  
sẽ giúp quý vị ghi đăng ký (các) loại thuốc đủ điều kiện.  

 

 Những người thụ hưởng Medicare: 
Gửi email đến 
elixirpharmacy@elixirsolutions.com hoặc gọi 
số 866-909-5170 (TTY: 711) để đăng ký 
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