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“NY State of Health” është
tregu zyrtar i planeve
shëndetësore të Nju-Jorkut.
Si të regjistrohem?

Në internet në adresën
nystateofhealth.ny.gov

Të gjitha planet NY State of Health
ofrojnë falas përfitime parandaluese për
kontrollet dhe ekzaminimet vjetore...
Por a e dinit se disa plane mbulojnë vizitat
te doktori kur jeni sëmurë, madje edhe nëse
nuk e keni përmbushur detyrimin tuaj?

1 Çfarë është një vizitë për të sëmurë?
• Një vizitë për të sëmurë është një vizitë te doktori juaj kur
jeni i sëmurë, si p.sh. me grip apo infeksion të sinusit.1

Me telefon në numrin
1-855-355-5777
TTY
1-800-662-1220

Vizitoni personalisht
një Ndihmës në adresën
info.nystateofhealth.ny.gov/
findassistor
“NY State of Health” pajtohet me ligjet e
zbatueshme federale dhe shtetërore për të
drejtat civile dhe nuk diskriminon në bazë
të racës, ngjyrës, kombësisë, besimit/fesë,
gjinisë, moshës, gjendjes civile/familjare,
gjendjes gjyqësore, dënimeve për vepra
penale, identitetit gjinor, orientimit seksual,
karakteristikave të predispozitave gjenetike,
statusit ushtarak, statusit si viktimë e dhunës
në familje dhe/ose hakmarrjes.

2 Si funksionojnë planet që mbulojnë

vizitat për të sëmurë para përmbushjes
së detyrimit?
• Detyrimi juaj është një shumë që duhet ta paguani para
se plani juaj të mbulojë ndonjë shërbim mjekësor që
nuk është përfitim parandalues.
• Disa plane do të paguajnë për vizitat për të sëmurë
para se të përmbushni detyrimin tuaj.
• Kjo do të thotë se ju mund të blini një plan me kosto më
të ulët dhe ju dhe çdo pjesëtar i mbuluar i familjes tuaj
do të ketë tre vizita për të sëmurë falas apo me kosto të
ulët te doktori para se të përmbushni detyrimin tuaj.
• Mund të jeni ende përgjegjës për të bërë një pagesë të
vogël paraprake, nëse është e aplikueshme.
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Cili plan “NY State of Health” mbulon vizitat për të sëmurë para se
të përmbushni një detyrim?
•

Në 2020, të gjitha planet standarde Bronz (duke përjashtuar alternativat e Llogarisë Depozitë
Shëndeti [HSA]) do të përfshijnë tre vizita falas për të sëmurë pa ndonjë pagesë të vogël paraprake
apo detyrim bashk-pagese.

•

Disa plane të Arta dhe të Argjendta do të përfshijnë gjithashtu tre vizita për të sëmurë para detyrimit.2

•

Planet standarde Platini nuk kanë detyrime.

Si të gjej një plan “NY State of Health” që mbulon tre vizita për të
sëmurë para detyrimit?
Planet shëndetësore që ofrojnë tre vizita për të sëmurë falas apo me kosto të ulët janë të disponueshme
në çdo qark.
Për të mësuar më shumë:
•

Vizitoni mjetin e blerjes dhe të krahasimit të planit “NY State of Health” në adresën
nystateofhealth.ny.gov
• Kërkoni për planet me emërtimin “ST3PCP” në emërtimin e planit.

•

Vizitoni një ndihmës regjistrimi të certifikuar pa pagesë të “NY State of Health”. Për të gjetur një
në komunitetin tuaj:
• Vizitoni info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor

•

Na telefononi në numrin 1-855-355-5777, TTY: 1.800.662.1220.

1. Vizitat për të sëmurë përfshijnë vizitat te ofruesit e kujdesit parësor të specializuar në mjekësinë e familjes,
mjekësinë e brendshme, mjekësinë pediatrike, obstetrikën, gjinekologjinë apo shëndetin mendor të pacientëve
të jashtëm ose shëndetin e sjelljes apo shërbimet për përdorimin e substancave.
2. Disa shërbime, të tilla si testet laboratorike, mund të kryhen gjatë një vizite për të sëmurë dhe mund të
kenë ndarje të kostos apo të aplikohen në detyrimin tuaj.
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