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Θα  
εντυπωσιαστείτε...
αν μάθετε πόσο εύκολο είναι να εγγραφείτε 
σε ένα καλό πρόγραμμα υγειονομικής 
περίθαλψης χαμηλού κόστους.

Στο NY State of Health θα βρείτε:
•  Πληθώρα προγραμμάτων υγειονομικής περίθαλψης υψηλής 

ποιότητας από επώνυμες εταιρείες
•  Βοήθεια για την αποπληρωμή του προγράμματος που θα 

επιλέξετε
•  Το βασικό πρόγραμμα Απαραίτητο πλάνο για άτομα 

χαμηλότερου εισοδήματος

Η διαδικασία εγγραφής είναι απλή. Να έχετε διαθέσιμες τις 
παρακάτω πληροφορίες για κάθε μέλος της οικογένειάς σας:
• Ημερομηνία γέννησης
•   Αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης ή αριθμό σχετικού 

εγγράφου για νόμιμους μετανάστες, εάν είναι διαθέσιμα
•  Στοιχεία σχετικά με την εργασία, το εισόδημα και την  

ασφάλιση υγείας
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Βασικό πρόγραμμα 
Απαραίτητο πλάνο

Το βασικό πρόγραμμα Απαραίτητο πλάνο 
ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες πολλών 
πολιτών της Νέας Υόρκης με χαμηλά εισοδήματα.  
Για ορισμένους, το κόστος είναι κάτω από ένα 
δολάριο ημερησίως.  
Για άλλους, είναι εντελώς δωρεάν.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΣ ΑΚΑΛΥΠΤΟ ΠΟΣΟ, συνεπώς, 
το πρόγραμμα αρχίζει να καλύπτει τα έξοδα υγειονομικής 
περίθαλψης αμέσως. Το βασικό πρόγραμμα Απαραίτητο 
πλάνο προσφέρει τα ίδια οφέλη με τα υπόλοιπα προγράμματα 
υγειονομικής περίθαλψης:

• επισκέψεις σε γιατρούς, συμπεριλαμβανομένων ειδικών γιατρών
• εξετάσεις κατ' εντολή του γιατρού σας
• συνταγογραφούμενα φάρμακα
• νοσηλεία ή περίθαλψη σε εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου

Με το βασικό πρόγραμμα Απαραίτητο πλάνο, η συμμετοχή 
σας (δηλ. το ποσό που θα πρέπει να καταβάλετε εσείς) για κάθε 
υπηρεσία υγειονομικής περίθαλψης είναι επίσης πολύ χαμηλή.  
Σε κάποιες περιπτώσεις η συμμετοχή μπορεί να είναι μηδενική.

Παράλληλα, δεν πληρώνετε τίποτα για υπηρεσίες που 
αποσκοπούν στη διαφύλαξη της υγείας σας, όπως οι συνήθεις 
ιατρικές εξετάσεις και οι εξετάσεις προληπτικού ελέγχου.

11151 - Greek 9/18

Εγγραφείτε στο Απαραίτητο πλάνο σήμερα.  
Η διαδικασία εγγραφής είναι ανοικτή ΟΛΗ ΤΗ 
ΧΡΟΝΙΑ. 

 1-855-355-5777 ή TTY: 1-800-662-1220

 nystateofhealth.ny.gov

 Με δωρεάν βοήθεια από εκπρόσωπο

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε στη γλώσσα σας.

NY State of Health συμμορφώνεται με τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς νόμους για τα δικαιώματα 
του πολίτη και δεν κάνει διάκριση βάσει φυλής, χρώματος, εθνικής προέλευσης, θρησκευτικής 
πεποίθησης/πίστης, φύλου, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, αναπηρίας, ιστορικού συλλήψεων, 
ποινικής καταδίκης, ταυτότητας του φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, γενετικής προδιάθεσης, 
στρατιωτικής κατάστασης, κατάστασης θύματος ενδοοικογενειακής βίας και/ή αντεκδίκησης.


