
ΣΑΣ ΑΞΙΖΕΙ ΜΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΣΙΤΗ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Το NY State of Health προσφέρει οικονομικά προσιτά 
προγράμματα περίθαλψης και οικονομική υποστήριξη για 
τη μείωση του κόστους για εσάς. Λάβετε εξατομικευμένη 
βοήθεια από συμβούλους για να συγκρίνετε προγράμματα 
και να επιλέξετε την κάλυψη που σας ταιριάζει καλύτερα.

Πολλά ποιοτικά οικονομικά προγράμματα υγείας

Ημερομηνίες γέννησης
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ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ NY STATE OF HEALTH 
ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΗ! 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΑ 
ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΑΣ

Προγράμματα με δωρεάν προληπτική περίθαλψη και 
χαμηλά ασφάλιστρα

Αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης ή, για νόμιμους 
μετανάστες, αριθμούς εγγράφων εάν υπάρχουν

Δωρεάν εξατομικευμένη βοήθεια για να επιλέξετε το 
πρόγραμμά σας

Στοιχεία απασχόλησης, εισοδήματος, και 
πληροφορίες ασφάλισης υγείας

Οικονομική βοήθεια για την πληρωμή της κάλυψής σας

1-855-355-5777 ή 
TTY: 1-800-662-1220 

nystateofhealth.ny.gov
Δωρεάν βοήθεια από κοντά

5 Το πρόγραμμα Essential Plan για άτομα χαμηλότερου 
εισοδήματος

Συγκρίνετε προγράμματα και κάντε 
εγγραφή σήμερα!



THE 
ESSENTIAL
PLAN
Το πρόγραμμα Essential Plan είναι το πλέον 
κατάλληλο για πολλά άτομα με χαμηλότερα 
εισοδήματα.
Για ορισμένους, κοστίζει λιγότερο από ένα δολάριο 
τη μέρα. Για άλλους, δεν υπάρχει κανένα κόστος.
ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΣ ΑΚΑΛΥΠΤΑ 
ΠΟΣΑ, έτσι το πρόγραμμα αρχίζει να πληρώνει για 
την υγειονομική σας περίθαλψη αμέσως.

Επισκέψεις γιατρών, που περιλαμβάνουν και ειδικούς

Εξετάσεις που υποδεικνύει ο γιατρός σας

Συνταγογραφούμενα φάρμακα

Περίθαλψη εσωτερικού και εξωτερικού ασθενή 
σε νοσοκομείο

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ESSENTIAL PLAN 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ 
ΙΔΙΑ ΜΕ ΕΚΕΙΝΑ ΑΛΛΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Βάσει του προγράμματος Essential Plan, η συμμετοχή 
σας στη δαπάνη για κάθε υγειονομική υπηρεσία είναι 
επίσης πολύ χαμηλή. Και μερικές φορές, μπορεί να 
είναι και μηδενική.

Και οι προληπτικές υπηρεσίες, όπως οι ιατρικές 
εξετάσεις ρουτίνας και οι εξετάσεις προληπτικού 
ελέγχου, είναι δωρεάν.

Γραφτείτε στο Essential Plan σήμερα. Η εγγραφές 
γίνονται ΚΑΘ’ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ.

Το NY State of Health συμμορφώνεται με τους ισχύοντες Ομοσπονδιακούς νόμους για τα κοινωνικά δικαιώματα 
και τους πολιτειακούς νόμους και δεν κάνει διακρίσεις βάσει φυλής, χρώματος, καταγωγής, θρησκεύματος, 
φύλου, ηλικίας, συζυγικής/οικογενειακής κατάστασης, αναπηρίας, ποινικού μητρώου, καταδικαστικής (-ών) 
απόφασης (-εων), ταυτότητας φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, χαρακτηριστικών γενετικής προδιάθεσης, 
στρατιωτικής κατάστασης, κατάστασης θύματος ενδοοικογειακής βίας και/ή αντιποίνων.
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