
 
 

 

Send an email with the following subject line and body text to help inform 

New Yorkers about renewing their coverage. 
 
 
 

 
Subject line: Uwaga: nadchodzą ważne zmiany dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego  
 

Preview text: Upewnij się, że Twój adres jest aktualny, aby trafiło do Ciebie pismo dotyczące odnowienia.  
 
 
Email body text: 

 
Czy Ty lub członek rodziny posiadacie obecnie ubezpieczenie zdrowotne za pośrednictwem  New York State 

Medicaid, Child Health Plus lub Essential Plan? Począwszy od wiosny 2023 r. New York State wznowi 

weryfikację i odnawianie uprawnień dla osób objętych tymi programami. Oznacza to, że być może trzeba 

będzie podjąć działania w celu odnowienia ważności ubezpieczenia zdrowotnego – własnego lub członków 

rodziny.   

 

Kiedy nadejdzie czas odnowienia ważności ubezpieczenia zdrowotnego, otrzymasz list od  NY State of Health 

lub pakiet odnowieniowy, jeśli zapisałeś(-aś) się do ubezpieczenia za pośrednictwem lokalnego Wydziału Usług 

Społecznych w swoim hrabstwie lub Wydziału Zasobów Ludzkich miasta Nowy Jork. Pismo/pakiet zawierać 

będzie informacje o tym, co należy zrobić, aby odnowić ubezpieczenie, i ile czasu pozostało na odpowiedź. 

Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami.  

 

Pamiętaj, aby zaktualizować swój adres i dane kontaktowe, aby nie  przegapić tego ważnego pisma. Aby 

zaktualizować swój adres i informacje kontaktowe, zadzwoń do NY State of Health pod numer 1-855-355-5777 

(TTY: 1-800-662-1220) lub zaloguj się na swoje konto na stronie nystateofhealth.ny.gov. Jeśli zapisałeś(-aś) się 

do programu Medicaid za pośrednictwem strony biura Medicaid w swoim okręgu lub za pośrednictwem 

Wydziału Zasobów Ludzkich dla swojego miasta, skontaktuj się z tym biurem, aby zaktualizować swój adres i 

informacje kontaktowe. 

 

 

Więcej informacji   

• Jeśli jesteś zapisany(-a) do Medicaid, Child Health Plus, lub Essential Plan przez NY State of Health, 

zadzwoń pod numer 1-855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220) w razie jakichkolwiek pytań.  

• Jeśli zapisałeś(-aś) się do programu Medicaid za pośrednictwem biura Medicaid w swoim okręgu lub   
z Wydziałem Zasobów Ludzkich miasta Nowy Jork, skontaktuj się z tym biurem w razie jakichkolwiek 
pytań.  

• Wejdź na stronę https://info.nystateofhealth.ny.gov/COVID-19-Changes, aby dowiedzieć się więcej.  Ta 
strona internetowa będzie na bieżąco aktualizowana w miarę pojawiania się kolejnych informacji.  
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