
Zasługujesz na opiekę 
zdrowotną po przystępnej 
cenie. 

NY State of Health to 
oficjalny nowojorski system 
ubezpieczeń zdrowotnych 
(Marketplace).

Zgłoś się już dziś.

™

NY State of Health służy Ci wsparciem. 
Pomagamy w uzyskaniu niezbędnego 
ubezpieczenia, zapewniającego 
odpowiednią opiekę medyczną.  

NY State of Health przestrzega obowiązujących federalnych 

przepisów dotyczących praw obywatelskich oraz przepisów 

stanowych i nie dopuszcza się dyskryminacji ze względu na 

rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe, wyznanie/religię, 

płeć, wiek, stan cywilny lub sytuację rodzinną, karalność, 

tożsamość płciową, orientację seksualną, predysponujące 

cechy genetyczne, status wojskowy czy status ofiary przemocy 

domowej, ani dyskryminacji opartej na działaniach odwetowych.

Przez Internet na stronie  
nystateofhealth.ny.gov

Telefonicznie pod 
numerem 1-855-355-5777
TTY: 1-800-662-1220

Nawiąż kontakt z doradcą 
ds. zgłoszeń na stronie  
info.nystateofhealth.
ny.gov/findassistor

Jeśli nie masz ubezpieczenia:
• Każda osoba, która nie ma ubezpieczenia zdrowotnego, 

powinna zapisać się niezwłocznie do NY State of Health. 

• Nowy Jork otworzył specjalny okres rejestracji w „wyjątkowych 

okolicznościach” — wszystkie osoby nieubezpieczone mogą 

teraz ubiegać się o ubezpieczenie Qualified Health Plan. 

• Można się zapisać się do wszystkich ubezpieczeń oferowanych 

przez NY State of Health:  Medicaid, Essential Plan, Child Health 

Plus oraz Qualified Health Plan.

W przypadku utraty pracy i ubezpieczenia 
zdrowotnego:
• W przypadku utraty ubezpieczenia zdrowotnego 

zapewnianego przez pracodawcę zapisz się niezwłocznie do 

NY State of Health. 

• Możesz kwalifikować się do bezpłatnego lub taniego 

ubezpieczenia Medicaid, Essential Plan, Child Health Plus lub 

Qualified Health Plan z ulgami podatkowymi. 

• Zadzwoń do nas, odwiedź naszą stronę internetową lub 

porozmawiaj z doradcą ds. zapisów, aby dowiedzieć się więcej.

• Złóż wniosek za pośrednictwem Marketplace w ciągu 60 dni 

od utraty ubezpieczenia zdrowotnego zapewnianego przez 

pracodawcę.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Opcje ubezpieczenia 
zdrowotnego NY State of 
Health w czasie zagrożenia 
koronawirusem
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PODSTAWOWE 
INFORMACJE

Opcje ubezpieczenia zdrowotnego NY State of 
Health w czasie zagrożenia koronawirusem

Więcej informacji na temat pandemii koronawirusa można znaleźć tutaj.  
Regularnie zaglądaj na tę stronę, aby uzyskać bieżące informacje. 

3. Telefonicznie, przez dział obsługi klienta: 1-855-355-5777

1. Za pośrednictwem naszej strony internetowej nystateofhealth.ny.gov
• Odwiedź nas online — pomożemy Ci znaleźć odpowiedni dla Ciebie plan opieki zdrowotnej.

2. Telefonicznie, rozmawiając z doradcą ds. zapisów
• W całym stanie pracują tysiące doradców gotowych do pomocy.  Kliknij jedno z łączy poniżej, aby znaleźć 

doradcę:
• Tu znajdziesz nawigatora
• Tu znajdziesz innych doradców ds. zapisów

Zgłoszenia można przesyłać na trzy sposoby:

™

Jeśli masz ubezpieczenie w NY State of Health, ale Twoja sytuacja  
uległa zmianie: 
• Każdy, kto doświadczył zmiany w dochodach lub zatrudnieniu bądź innego ważnego zdarzenia życiowego, może 

kwalifikować się do otrzymania dodatkowej pomocy finansowej, która może obniżyć koszty życia.  Już dziś 
zaktualizuj informacje na swoim koncie — online lub dzwoniąc do doradcy ds. zapisów.

• W przypadku wszystkich ubezpieczonych przez Medicaid, Child Health Plus lub Essential Plan, którzy mają odnowić 
ubezpieczenie w kwietniu lub maju 2020 r., obecny okres ubezpieczenia zostanie przedłużony o cztery miesiące.

• W okresie zagrożenia zdrowia publicznego terminy płacenia należnych składek przez osoby zgłoszone do 
dotowanego i niedotowanego ubezpieczenia w stanie Nowy Jork także mogą być wydłużone. Więcej informacji na 
temat okresów karencji można znaleźć na stronie internetowej prowadzonej przez Department of Financial Services 
oraz uzyskać w 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

