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 .1ווען וועט זיך די  COVID-19פאבליק העלט עמערדזשענסי ענדיגן?
די פאראייניגטע שטאטן אפטיילונג פון געזונטהייט און מענטשן סערוויסעס ( )HHSהאט דערקלערט די פאראייניגטע
שטאטן צו זיין אין א פאבליק געזונטהייט עמערדזשענסי זינט אנהויב  2020צוליב די  COVID-19פאנדעמיע .צו די
צייט ,ווייסן מיר נישט ווען די  COVID-19פאבליק געזונטהייט עמערדזשענסי וועט זיך ענדיגן ,אבער מיר וועלן זיך
פארבינדן מיט אייך ווען איר דארפט צוריקומען און נעמען שריט אויף אייער  NY State of Healthאקאונט.

 .2איך האב נישט געדארפט באנייען מעדיקעיד ,טשיילד העלט פלאס ,אדער די עסענשעל פלאן אינשורענס פאר
מיך און/אדער מיין פאמיליע מיטגלידער פאר אפאר יאר .מיינט דאס אז איך דארף מער נישט באנייען מיין
אינשורענס יעדע יאר?
ניין ,איינמאל די  COVID-19פאבליק העלט עמערדזשענסי ענדיגט זיך ,וועט איר דארפן באנייען אייער
אינשורענס נאכאמאל .די פאראייניגטע שטאטן אפטיילונג פון געזונטהייט און מענטשן סערוויסעס ( )HHSהאט
דערקלערט די פאראייניגטע שטאטן צו זיין אין א פובליק געזונט עמערדזשענסי () זינט אנהויב  2020צוליב די
 COVID-19פאנדעמיע .צוליב פאדערונגען פון פעדעראלע געזעץ און אנדערע פארגרינגערונגען ,דורכאויס די
 COVID-19 PHE NY State of Healthהאט אייך געהאלטן איינגעשריבן אין מעדיקעיד ,טשיילד העלט פלאס ,אדער די
עסענשאל פלאן אן פארלאנגען אז איר זאלט באנייען אייער אינשורענס יעדע יאר .אבער,ווען די COVID-19פובליק
העלט עמערדזשענסי ענדיגט זיך ,וועט געווענדליכע באנייאונג פראצעדורן ווייטער גיין איבער די אפשניט פון א יאר.
 NY State of Healthוועט אייך מעלדן דורך אימעיל ,טעקסט ,און/אדער פאסט ווען עס איז צייט פאר אייך צו באנייען
יעדע יאר.

 .3נאך וואס די  COVID-19פאבליק העלט עמערדזשענסי ענדיגט זיך ,ווען וועל איך דארפן אנהייבן באנייען
מעדיקעיד ,טשיילד העלט פלאס ,אדער די עסענשעל פלאן אינשורענס פאר מיך און/אדער מיין פאמיליע
מיטגלידער?
דאס ווענדט זיך אויף ווען אייער יעצטיגע אינשורענס איז באשטימט זיך צו ענדיגן .באנייאונגען וועלן פאסירן איבער
די אפשניט פון די יאר ,אויף די זעלבע אויפן ווי פאר די  COVID-19פאבליק העלט עמערדזשענסי .דאס מיינט אז
נישט יעדער וועט באנייען זייער אינשורענס אויף די זעלבע צייט .צום ביישפיל ,אויב אייער אינשורענס איז
באשטימט זיך צו ענדיגן אין אקטאובער ,וועט איר באקומען אייער מעלדונג פרי אין סעפטעמבער און איר וועט דארפן
נעמען שריט ביז די ענדע פון אקטאובער NY State of Health .וועט אייך מעלדן דורך אימעיל ,טעקסט ,און/אדער
פאסט ווען עס איז צייט פאר אייך צו באנייען אינשורענס פאר אייך און/אדער אייער פאמיליע מיטגלידער .עס איז
זייער וויכטיג צוצולייגן גרויס אויפמערקזאמקייט צו אלע קאמיוניקאציעס גאשיקט דורך די NY State of Health
אימעיל ,טעקסט ,אדער פאסט אז אייער באנייאונג גייט געשמירט און צו פארמיידן פארלוסט פון אייער אינשורענס.
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אין די זעלבע צייט ,מאכט זיכער אז אייער אדרעס ,טעלעפאון נומער ,און אנדערע קאנטאקט אינפארמאציע איז אפ-
טו-דעיט אין אייער  NY State of Healthאקאונט צו באקומען וויכטיגע מעלדונגען .לאג'ט אריין אין אייער NY State
 of Healthאקאונט ,רופט  ,1-855-355-5777אדער פארבינדט זיך מיט אן איינשרייבונג געהילף .צו באקוקן און
אפדעיטן אייער אינפארמאציע.

 .4וויאזוי וועל איך וויסן ווען עס איז צייט צו באנייען מעדיקעיד ,טשיילד העלט פלאס ,אדער די עסענשעל פלאן
אינשורענס פאר מיך און/אדער מיין פאמיליע מיטגלידער?
 NY State of Healthוועט אייך שיקן א מעלדונג דורך אימעיל אדער פאסט ווען עס איז צייט פאר אייך צו באנייען
אינשורענס פאר אייך און/אדער אייער פאמיליע מיטגלידער .מאכט זיכער צו באשטעטיגן אייער NY State of Health
אקאונט האט אייער מערסטע אפ-טו -דעיט קאנטאקט אינפארמאציע אז איר זאלט באקומען די באנייאונג מעלדונגען.
איר קענט זיך אויך איינשרייבן צו באקומען טעקסט אלערטס פון די  NY State of Health.די אלערטס וועלן אייך זאגן
ווען עס איז צייט צו באנייען אייער אינשורענס און אנדערע וויכטיגע אינפארמאציע .זיך איינצושרייבן ,טעקסט START
צו .1-866-988-0327

 .5וויאזוי קען איך צוגרייטן פאר דעם טויש?
מאכט זיכער אז אייער אדרעס ,טעלעפאון נומער ,און אנדערע קאנטאקט אינפארמאציע איז אפ-טו-דעיט אין אייער
 NY State of Healthאקאונט .לאג'ט אריין אין אייער  NY State of Healthאקאונט ,רופט  ,1-855-355-5777אדער
פארבינדט זיך מיט אן איינשרייבונג געהילף .צו באקוקן און אפדעיטן אייער אינפארמאציע.
איר קענט זיך אויך איינשרייבן צו באקומען טעקסט אלערטס פון  NY State of Healthאז איר זאלט נישט פארפאסן
וויכטיגע העלט אינשורענס אפדעיטס ,אריינגערעכנט ווען עס איז צייט צו באנייען אייער אינשורענס .זיך
איינצושרייבן ,טעקסט  STARTצו  .1-866-988-0327לערנט מער אויף
https://info.nystateofhealth.ny.gov/COVID-19-Changes

 .6וואס וועט פאסירן אויב איך באניי נישט מעדיקעיד ,טשיילד העלט פלאס ,אדער עסענשעל פלאן אינשורענס
פאר מיך און/אדער מיין פאמיליע מיטגלידער ביז די דעדליין וואס איך ווער געגעבן אין מיין באנייאונג מעלדונג
פון ?NY State of Health
אויב איר באנייט נישט אינשורענס פאר זיך און/אדער אייער פאמיליע מיטגלידער ביז די דעדליין געגעבן ,זענט איר
אין ריזיקע פון פארלירן אייער העלט אינשורענס .עס איז זייער וויכטיג צוצולייגן אויפמערקזאמקייט צו קאמיוניקאציע
געשיקט פון די  NY State of Healthאון באנייען אייער אינשורענס ביז די דעדליין געגעבן .אויב איר מיינט אז איר
האט פארפאסט די דעדליין ,רופט  ,1-855-355-5777אדער פארבינדט זיך מיט אן איינשרייבונג געהילף .פאר הילף
מיטן ווערן צוריק איינגעשריבן די שנעלסטע מעגליך.

 .7וואס איז אויב  NY State of Healthבאשטימט איז איך און/אדער מיין פאמיליע מיטגלידער זענען מער נישט
בארעכטיגט פאר  ,Child Health Plus ,Medicaidאדער די  Essential Planנאכן פראצעסירן מיין באנייאונג און
איך פארליר מיין אינשורענס?
אויב איר אדער אייער פאמיליע מיטגליד איז מער נישט בארעכטיגט פאר מעדיקעיד ,טשיילד העלט פלאס ,אדער די
עסענשעל פלאן ,וועט איר מעגליך זיין בארעכטיגט זיך איינצושרייבן אין א  )Qualified Health Plan (QHPדורך NY State
 NY State of Health .of Healthשטעלט צו א ברייטע אויסוואל פון 'QHPס מיט פילע בענעפיטן .מער מענטשן ווי אמאל
זענען בארעכטיגט פאר פינאנציעלע הילף צו צאלן פאר זייער פרימיומס .באזוכט  nystateofhealth.ny.govאדער רופט
 )TTY: 1-800-662-1220( 1-855-355-5777צו לערנען מער און זען אויב איר קענט זיין בארעכטיגט פאר פינאנציעלע הילף.
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