ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΎΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ

Essential Plan
Πώς εγγράφομαι;
nystateofhealth.ny.gov
Ή

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

	
Με δωρεάν βοήθεια από
πιστοποιημένο
εκπρόσωπο κοντά στην
περιοχή διαμονής ή
εργασίας σας.

Προσφέρεται
εξυπηρέτηση στη
μητρική μου γλώσσα;
Διατίθεται βοήθεια στη μητρική
σας γλώσσα τόσο
τηλεφωνικώς όσο και
αυτοπροσώπως.

Πότε μπορώ να
εγγραφώ;
Η εγγραφή για το πρόγραμμα
Essential Plan είναι ανοικτή
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Η υπηρεσία NY State of Health
τηρεί τους ισχύοντες
ομοσπονδιακούς νόμους που
διέπουν τα ατομικά δικαιώματα και
τους πολιτειακούς νόμους και δεν
εισάγει διακρίσεις βάσει φυλής,
χρώματος, εθνικής καταγωγής,
θρησκευτικών πεποιθήσεων,
φύλου, ηλικίας, έγγαμης/
οικογενειακής κατάστασης,
ποινικού μητρώου (συλλήψεις και
ποινικές καταδίκες), ταυτότητας
φύλου, γενετήσιου
προσανατολισμού,
προδιαθεσικών γονιδίων,
στρατολογικής κατάστασης,
θυματοποίησης λόγω
ενδοοικογενειακής βίας ή/και
πράξεων αντεκδίκησης.
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Τι είναι το Essential Plan;

Ένα πρόγραμμα υγειονομικής περίθαλψης για τους πολίτες της Νέας
Υόρκης χωρίς ασφάλιστρο για όσους δικαιούνται κάλυψη. Επιπλέον,
προσφέρει τις ίδιες βασικές παροχές.

Ποιος μπορεί να εγγραφεί σε αυτό;

Τα άτομα χαμηλού εισοδήματος που δεν δικαιούνται να εγγραφούν στο
πρόγραμμα Medicaid ή Child Health Plus.
Μέγεθος
νοικοκυριού

Το μεγαλύτερο εισόδημα που
μπορείτε να έχετε

1

25.760$

2

34.840$

3

43.920$

4

53.000$

Πόσο κοστίζει;
Το μηνιαίο ασφάλιστρο είναι 0$ για όσους δικαιούνται κάλυψη.

Με ποιον άλλο τρόπο εξοικονομώ χρήματα
με αυτό το πρόγραμμα;
Δεν υπάρχει ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΣ ΑΚΑΛΥΠΤΟ ΠΟΣΟ. Συνεπώς, το πρόγραμμα
αρχίζει να καλύπτει τα έξοδα υγειονομικής περίθαλψης αμέσως.
Περιλαμβάνονται παροχές οδοντιατρικής και οφθαλμιατρικής
περίθαλψης χωρίς επιμερισμό κόστους.
Λαμβάνετε ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, όπως ιατρικές εξετάσεις
ρουτίνας και εξετάσεις προληπτικού ελέγχου, για τη διαφύλαξη της
υγείας σας.

Τι καλύπτει το Essential Plan;
Τις ίδιες υπηρεσίες που καλύπτουν τα υπόλοιπα προγράμματα, όπως:
• επισκέψεις σε γιατρούς, συμπεριλαμβανομένων ειδικών γιατρών
• εξετάσεις που συνταγογραφούνται από τον γιατρό σας
• συνταγογραφούμενα φάρμακα
• νοσηλεία ή περίθαλψη σε εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου
• και πολλά άλλα.
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