
F242-079-309 Application to Reopen Claim Due to Worsening of Condition  (Telugu)   06-2022 

Dept of Labor & Industries 
State Fund 
PO Box 44291 
Olympia WA 98504-4291 

ఫ్యా క్స్ : 360-902-6100 
 

Dept of Labor & Industries 
Self-Insurance 
PO Box 44892 
Olympia WA 98504-4892 

ఫ్యా క్స్ : 360-902-6900  

క్లెయిమ్ ను తిరిగి తెరవడానిక్ి అప్లె క్ేషన్ 
పరస్లితి విషమిస్ుు నన క్ారణంగా 

 

వర్క ర్ సమాచార్ము 
క్ల యిమ్ నంబర్ 
 

మీ వైదా్  పరిస్థతిి క్షీణంచడం వల్యి అవసరమైన వైదా్  సేవల్ను 30 రోజుల్లోపు మీ భాగాన్ని  పూరి ిచేస్థ, మీ చికిత్్  అందంచేవారికి సమరిప ంచండి. మీ క్షీణత్ 
కారణంగా ఏవైనా వైదా్  సేవలు అవసరమైన 60 రోజుల్లోపున, మీరు పూరి ిచేస్థన మరియు మీరు అందంచిన అప్లయికేషన్  ను తప్ప నిసరిగా డిపార్ ్ మంట్ లేదా సెల్్ఫ  
ఇన్్స రెన్్  దాా రా అందుకోవాలి. 
 

మీ వైదా్  పరిస్థతిి మరింత్ దగజారినట్యిమతే మరియు మీ క్ల యిమ్ 60 రోజుల్కు పైగా మూస్థవేయబడితే మాత్త్మే ఈ ఫ్యర్  ను ఉపయోగంచండి. మీరు పన్నలో కొతత 
గాయాని్న  కలిగ ఉంటే, పారిత్ామిక గాయం లేదా వృతిపిరమైన వాా ధి ఫ్యర్ యొకక  కొత్ ిన్నవేదకను పూరి ిచేయండి. 
 

రీఓపెన్నంగ్ గురించి న్నర ణయం తీసుకునే మందు టై్ లాస్ బెన్నఫిట్్  చెలియించబడి, మీ క్ల యిమ్ మళీ్ళ  తెరవబడకపోతే, మీరు ఆ త్పయోజనాల్ను తిరిగ చెలియించాల్ి  
ఉంటంద. డిపార్ ్ మంట్ రీఓపెన్నంగ్ అప్లయికేషన్  ను సా్వ కరించిన 90 రోజుల్లోపు మీరు మీ రీఓపెన్నంగ్ అప్లయికేషన్ గురించి సమాచారాన్ని  అందుకుంటారు. 
 

పేరు (మొద్టి, మధ్ా , చివరి) 
 

మీ క్ల యిమ్ మగస్థనపప టి నుండి మీ లేదుపేరు మారిందా? 
 లేదు      అవును     అవును అమతే, మనుపటి పేరును జాబితా చేయండి: 

ఇంటి ఫోన్ నంబర్ 
 

సామాజిక భత్ద్త్ సంఖ్ా  (ID కోసం మాత్త్మే) 
 

త్పసుిత్ ఇంటి చిరునామా 
 

మమలింగ్ చిరునామా (ఇంటి చిరునామాకు భిని ంగా ఉంటే) 
 

స్థటీ                                                క్లసేట్్                                    జిప్ కోడ్ 
 

స్థటీ                                                క్లసేట్్                                    జిప్ కోడ్ 
 

 నేను నా కరసాప ండెన్్ నా త్పతిన్నధికి చేరాల్నుకుంటనిా ను (త్పతిన్నధి పేరు మరియు మమలింగ్ చిరునామా ఇవా ండి) 
 
 

అసలు గాయం తేదీ 
 

తేదీ క్ల యిమ్ మూస్థవేయబడింద 
 

అసలు గాయం సమయంలో ఎంపోయియర్ 
 

క్ల యిమ్ మూస్థవేసే సమయంలో మీకు చికిత్్  చేసుిని  వైదుా న్న పూరి ిపేరు 
 

ఈ గాయం/వాా ధి వల్యి మీ శరీరంలోన్న ఏ భాగాలు త్పభావిత్మవుతామ? 
 

క్ల యిమ్ మూస్థవేస్థన త్రాా త్ తేదీ పరిస్థతిి మరింత్ దగజారింద 
 

 

మీ త్పసుిత్ ారీరక ఫిరాా దులు ఏమిటి? 
 

క్ల యిమ్ మూస్థవేస్థన తేదీ నుండి మీకు ఏవైనా కొత్ ిగాయాలు/ అనారోగాా లు 
ఉనాి యా? 

 లేదు      అవును     అవును అమతే, వివరించండి 
 

ఉదా్య గంలో లేదా వెలుపల్ మరొక గాయం/త్పమాద్ం కారణంగా మీ పరిస్థతిి మరింత్ 
దగజారిందా? 

 లేదు      అవును     అవును అమతే, వివరించండి 
 

చికిత్్  డాకర్్(లు) జాబితా పేరు(లు) మరియు చిరునామా(లు). 
 లేదు      అవును     అవును అమతే, చికిత్్  చేసుిని  డాకర్్(ల్) పేరు(లు) 

మరియు చిరునామా(ల్)ను జాబితా చేయండి. 

డాకర్్ పేరు                                                                                    ఫోన్ నంబర్ 
 

డాకర్్ పేరు                                                                                    ఫోన్ నంబర్ 
 

స్థటీ                                                క్లసేట్్                                    జిప్ కోడ్ 
 

స్థటీ                                                క్లసేట్్                                    జిప్ కోడ్ 
 

 

మీరు పన్న చేసుినాి రా? 
 అవును      లేదు     లేదు అమతే, ఎందుకు?     రిటైర్ అమన      పన్న చేయలేన్న      తీస్థవేస్థన      వద్లి           వేస్థన పన్నచేస్థ చివరి తేదీ: 

 

మీరు త్కింద్ జాబితా చేయబడిన ఏవైనా త్పయోజనాల్ కోసం ద్రఖాసు ిచేసారా లేదా పందుతునాి రా? 
 న్నరుదా్య గం      అనారోగా  సెల్వు      త్పజా సహాయం      పద్వీ విరమణ త్పయోజనాలు      వైకల్ా  బీమా 
 ఏదైనా ఇత్ర పారిత్ామిక బీమా పరిహారం? (అనగా లాంగ్ షోర్ మరియు హారబ ర్ వరక ర్్ , జోన్్  యాక్స,్ రైల్ఫ రోడ్) 

 

త్పసుిత్ లేదా గత్ ఎంపోయియర్ 
 
చిరునామా                                                                                                                                                                                              ఫోన్ నంబర్ 
 

స్థటీ                                                                                                                                                  క్లసేట్్                                                జిప్ కోడ్ 
 
వాా పార రకం 
 

మీరు ఈ యజమాన్న కోసం ఎంత్కాల్ం పన్న చేసారు? 
 

మీ ఉదా్య గ శీరికి మరియు విధులు 
 
 

మీ క్ల యిమ్ మూస్థవేయబడినపప టి నుండి మీరు ఏ ఇత్ర యజమానులు మరియు ఉదా్య గ శీరికిల్ను కలిగ ఉనాి రు? 

 

గమన్నక: పారిత్ామిక సేవా త్పయోజనాల్ను పంద్డంలో త్పుప డు త్పకట్న చేసే వా కి ిపౌర మరియు త్కిమినల్ఫ జరిమానాల్కు లోబడి ఉంటారు. ఈ త్పకట్నలు 
నాకు తెలిస్థనంత్ వరకు మరియు నమమ కం మేరకు న్నజమన్న నేను త్పకటిసునిిా ను. ఈ ఫ్యర్  పై సంత్కం చేయడం దాా రా, నేను డాకర్్  లు, హాస్థప ట్ల్ఫ  

లు, క్లకి యిన్నక్స లు లేదా వైద్ా  సమాచారం ఉని  ఇత్రుల్కు నా మడికల్ఫ రికార్ ్ల్ను డిపార్ ్మంట్ ఆఫ్ లేబర్ మరియు ఇండస్ట్స్వస్్ మరియు/లేదా సెల్్ఫ  
ఇన్స్ ర్ ్ఎంపాయియర్  కు విడుద్ల్ చేయడాన్నకి అనుమతిసిాను. 
 

   
హకుక దారు సంత్కం  తేద 
 



F242-079-309 Application to Reopen Claim Due to Worsening of Condition  (Telugu)   06-2022 

Provider Information 

 

Claim number 

 
 

Please complete this form and send it to the State Fund Program or the Self Insurance Program. It will enable us to determine if the 
current medical condition is due to a worsening of a previous injury. A claim can only be reopened if there has been an objective 
worsening of the allowed condition since the date of closure and that worsening is not due to an unrelated or preexisting condition or a 
new injury.  
 

The completed application must be received by the Department or self-insurer within 60 days of any medical services made necessary 
by a worsening of the worker’s condition. 
 

You will be paid for the office call and diagnostic studies necessary to complete the form, however, payment for any additional services 
not authorized by the department will depend on our decision on the reopening request. You must be participating in the L&I 
Medical Provider Network (MPN) to be designated as attending provider, administer treatment, or certify physical restrictions 
resulting in workers’ compensation benefits (exception: out-of-state providers don’t need to be in the MPN). If the claim is 
reopened, benefits cannot be paid for services provided more than 60 days prior to our receipt of the form. Answer all questions 
completely to ensure timely action on this reopening application. Please mail to the appropriate address on the reverse side. Do 
not attach a bill to this form. 
 

Please describe patient’s current symptoms. 

 
 
What was the FIRST date you saw the patient for these symptoms after 
claim closure? 

 

Are the symptoms the result of the covered injury? 

 Yes      No 

 

List all the elements of your current medical findings including history, examination, and test results that would support a measurable (objective) 
worsening of the industrial injury or occupational disease since claim closure or the last reopening denial. Attach test results and findings. 

 
 
 
 
 
Upon what information did you rely to make comparison to substantiate worsening? Check appropriate box. 

 Provider at the time of claim closure      Reviewed the previous medical file      Contacted the previous provider 

 Other:  
 

Does the current condition prevent the patient from working? 

 No      Yes  If yes, estimate number of days off work: 
Beginning date of current disability 

 
Describe the physical limitations and/or restrictions preventing the patient from working. Please provide the basis for your opinion. 

 
 
 
Could the patient return to work with modified or different duties (i.e. light, sedentary work or transitional part time work)? 

 
 
List all medical factors that might impede or influence the patient’s recovery. 

 
 
 
What is your specific curative treatment plan? Please include expected recovery time and indicate when the patient may return to some form of work. 

 
 
 
Diagnosis of condition found by examination. 

 
ICD Codes. 

 
 

Provider name (please print) 

 
Provider number 

 
Provider address 

 
Provider phone number 

 
City                                                  State                                      Zip Code 

 
Provider’s signature and date 

 
 

Benefits may be delayed if this form is not filled out completely. 
Please retain a copy of this reopening application for your records. 


