ΣΎΝΤΟΜΗ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ

Έρχονται αλλαγές για τους εγγεγραμμένους
στα προγράμματα Medicaid, Child Health
Plus και Essential Plan
Η υπηρεσία NY State
of Health αποτελεί
την επίσημη υπηρεσία
προγραμμάτων
υγειονομικής περίθαλψης
της Νέας Υόρκης.
Εάν είστε 19 ετών και
πάνω και ζείτε στη Νέα
Υόρκη, μπορούμε να σας
βοηθήσουμε να βρείτε ένα
ασφαλιστικό πρόγραμμα
υγείας σε προσιτή τιμή.
Πώς εγγράφομαι;
nystateofhealth.ny.gov
Ή
1-855-355-5777 ή
TTY: 1-800-662-1220
Ή
Μέσω δωρεάν εξατομικευμένης
βοήθειας από πιστοποιημένο
εκπρόσωπο κοντά στην περιοχή
διαμονής ή εργασίας σας.
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,
φύλου, ηλικίας, εθνικής καταγωγής,
θρησκευτικών πεποιθήσεων,
προσωπικής/οικογενειακής κατάστασης,
ποινικού μητρώου, καταδικαστικών
ποινικών αποφάσεων, ταυτότητας
φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού,
γονιδιακής προδιάθεσης, στρατολογικής
κατάστασης, θυμάτων ενδοοικογενειακής
βίας ή/και πράξεων αντεκδίκησης.

Μήπως εσείς ή κάποιο μέλος της οικογένειάς σας έχετε σήμερα ασφάλιση
υγείας μέσω των προγραμμάτων Medicaid, Child Health Plus ή Essential
Plan της Πολιτείας της Νέας Υόρκης;
Η Πολιτεία της Νέας Υόρκης σύντομα θα αρχίσει να διενεργεί και πάλι ελέγχους
επιλεξιμότητας προκειμένου να βεβαιωθεί ότι οι εγγεγραμμένοι εξακολουθούν να
πληρούν τις προϋποθέσεις αυτών των προγραμμάτων. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται
να χρειαστεί να αναλάβετε δράση για την ανανέωση της ασφάλισης υγείας σας ή της
ασφάλισης υγείας των μελών της οικογένειάς σας. Για παράδειγμα, αν το εισόδημά
σας άλλαξε σε μεγάλο βαθμό πριν από την έναρξη της πανδημίας COVID-19, είναι
πιθανόν να χρειαστεί να δηλώσετε αυτές τις πληροφορίες στο NY State of Health
προκειμένου να διατηρήσετε την ασφάλιση υγείας σας.
Ακολουθούν μερικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε από τώρα ώστε να
είστε έτοιμοι:

 γγραφείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις
1 Ε
κειμένου.

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω SMS/MMS από την υπηρεσία NY
State of Health για να μην χάνετε σημαντικές ενημερώσεις για την ασφάλιση υγείας
σας, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας ανανέωσης της κάλυψής σας. Για να
εγγραφείτε, στείλτε START στο 1-866-988-0327.

 εβαιωθείτε ότι η διεύθυνσή σας είναι
2 Β
ενημερωμένη.

Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία NY State of Health ή το γραφείο του Medicaid στην περιοχή
σας έχουν την τρέχουσα διεύθυνση αλληλογραφίας σας, τον τρέχοντα αριθμό τηλεφώνου
σας και την τρέχουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, ώστε να μπορούν να
επικοινωνήσουν μαζί σας σχετικά με την ασφάλιση υγείας σας.
Εάν διατηρείτε ασφάλιση στην υπηρεσία NY State of Health, μπορείτε:
•

Να καλέσετε στο 1-855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220)

•

Να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη διεύθυνση nystateofhealth.ny.gov

•

Να βρείτε έναν εκπρόσωπο στη διεύθυνση https://info.nystateofhealth.ny.
gov/findassistor

Αν είστε εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα Medicaid μέσω του γραφείου Medicaid της
κομητείας σας ή μέσω του New York City’s Human Resources Administration (HRA),
επικοινωνήστε με το γραφείο της περιοχής σας ώστε να τους δηλώσετε τη διεύθυνση και
τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

3 Παραμείνετε ενημερωμένοι.

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://info.nystateofhealth.ny.gov/
COVID-19-Changes για να μάθετε περισσότερα. Η υπηρεσία NY State of Health θα
ενημερώνει τακτικά αυτή τη σελίδα με νέες πληροφορίες.
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