
Σας αξίζει μια οικονομικά 
προσιτή υγειονομική 
περίθαλψη. 

Η υπηρεσία NY State of 
Health αποτελεί την επίσημη 
αγορά προγραμμάτων 
υγειονομικής περίθαλψης 
της Νέας Υόρκης.

Κάντε εγγραφή σήμερα.

™

Η υπηρεσία NY State of Health είναι 
εδώ για εσάς. Δεσμευόμαστε να σας 
βοηθήσουμε να βρείτε την κάλυψη 
που χρειάζεστε για να λάβετε τη 
φροντίδα που χρειάζεστε.  

Η υπηρεσία NY State of Health τηρεί την ισχύουσα 
ομοσπονδιακή και πολιτειακή νομοθεσία που διέπει 
τα ατομικά δικαιώματα και δεν εισάγει διακρίσεις 
βάσει φυλής, χρώματος, εθνικής καταγωγής, 
θρησκευτικών πεποιθήσεων, φύλου, ηλικίας, 
προσωπικής/οικογενειακής κατάστασης, ποινικού 
μητρώου, καταδικαστικών ποινικών αποφάσεων, 
ταυτότητας φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, 
γονιδιακής προδιάθεσης, στρατολογικής 
κατάστασης, θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας ή/και 
πράξεων αντεκδίκησης.

Ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση  
nystateofhealth.ny.gov

Τηλεφωνικά στον αριθμό 
1-855-355-5777
Τηλέτυπο: 1-800-662-1220

Συνδεθείτε με τον Βοηθό 
Εγγραφής σας στη 
διεύθυνση  
info.nystateofhealth.
ny.gov/findassistor

Εάν είστε Ανασφάλιστος/-η:
• Όποιος/-α δεν έχει ιατροφαρμακευτική ασφάλιση θα πρέπει 

να κάνει αίτηση τώρα μέσω της NY State of Health. 
• Η Νέα Υόρκη άνοιξε μια ειδική περίοδο εγγραφών 

«έκτακτων περιστάσεων» ώστε όλοι όσοι είναι ανασφάλιστοι, 

να κάνουν αίτηση για κάλυψη από το Qualified Health Plan. 
• Οι εγγραφές είναι ανοιχτές για όλα τα Προγράμματα του 

NY State of Health:  Medicaid, Essential Plan, Child Health 
Plus, και το Qualified Health Plans.

Εάν χάσατε τη δουλειά σας και την 
κάλυψη υγείας σας:
• Εάν χάσατε την ιατροφαρμακευτική ασφάλιση που 

καλυπτόταν από τον εργοδότη σας, κάντε εγγραφή 
τώρα μέσω του NY State of Health. 

• Ενδέχεται να δικαιούστε δωρεάν ή χαμηλού κόστους 

κάλυψη μέσω του Medicaid, του Essential Plan, του 
Child Health Plus, ή ενδέχεται να δικαιούστε Qualified 
Health Plan με πίστωση φόρου. 

• Καλέστε μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ή μιλήστε 

με έναν βοηθό εγγραφής για να μάθετε περισσότερα.

• Κάντε αίτηση μέσω της Αγοράς εντός 60 ημερών από 

την ημέρα που χάσατε την ιατροφαρμακευτική κάλυψη 

από τον εργοδότη σας.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι Προσφερόμενες Επιλογές 
Ασφάλισης της NY State of Health 
κατά τη διάρκεια της έκτακτης 
κατάστασης του Κορωνοϊού

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
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ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Επιλογές της υπηρεσίας NY State of Health  
κατά την κατάσταση έκτακτης ανάγκης  
του κορωνοϊού.

Επιπλέον ενημερώσεις σχετικά με το νέο Κορωνοϊό είναι διαθέσιμες εδώ. 

Να μπαίνετε συχνά για να μένετε ενημερωμένοι. 

3: Κάντε εγγραφή τηλεφωνικά με την υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών:  
     1-855-355-5777

1: Εγγραφή μέσω της ιστοσελίδας μας: nystateofhealth.ny.gov
• Επισκεφθείτε μας ηλεκτρονικά και αφήστε μας να σας βοηθήσουμε να βρείτε το πρόγραμμα 

ιατροφαρμακευτικήςς ασφάλισης που σας ταιριάζει.

2: Εγγραφή τηλεφωνικά με έναν βοηθό εγγραφής
• Χιλιάδες βοηθοί εγγραφής σε όλη την πολιτεία είναι στη διάθεσή σας. Κάντε κλικ σε έναν από τους 

παρακάτω συνδέσμους για να βρείτε έναν:
• Βρείτε έναν Πλοηγητή εδώ

• Βρείτε άλλους Βοηθούς Εγγραφής εδώ

Υπάρχουν τρεις τρόποι να κάνετε αίτηση:

™

Εάν είστε ασφαλισμένος-η μέσω του NY State of Health αλλά οι 
συνθήκες έχουν αλλάξει: 
• Όποιοι αντιμετώπισαν μεταβολές στο εισόδημα, στην απασχόληση ή τους συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός, 

ενδέχεται να δικαιούνται περισσότερη οικονομική βοήθεια, η οποία θα μπορούσε να μειώσει τα έξοδά τους.  
Ενημερώστε τα στοιχεία του λογαριασμού σας σήμερα- ηλεκτρονικά ή καλώντας έναν βοηθό εγγραφής.

• Για όλους τους δικαιούχους του Medicaid, του Child Health Plus, ή του Essential Plan που πρέπει να 
ανανεώσουν την κάλυψή του τον Απρίλιο ή τον Μάιο του 2020, οι ημερομηνίες ανανέωσης θα παραταθούν 
για τέσσερεις μήνες.

• Οι ιδιώτες που είναι δικαιούχοι επιδοτούμενης και μη-επιδοτούμενης ασφάλισης στην πολιτεία της Νέας 
Υόρκης ενδέχεται να έχουν περισσότερο χρόνο να πληρώσουν τα ασφάλιστρα που οφείλουν κατά την 
περίοδο της κρίσης δημοσίας υγείας. Περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις περιόδους χάριτος θα βρείτε 
μέσω του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών (Department of Financial Services) και του NY State of Health.

https://info.nystateofhealth.ny.gov/resource/coronavirus-and-covid-19-information
https://info.nystateofhealth.ny.gov/IPANavigatorSiteLocations
https://nystateofhealth.ny.gov/agent/hx_brokerSearch

