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INFORMACJE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH 
DOTYCZĄCE ZAGROŻENIA ZDROWIA 
PUBLICZNEGO COVID-19 USPOKAJAJĄ SIĘ 
Dla partnerów w zakresie promocji 

 

Niniejszy dokument zawiera tekst, który można skopiować i wkleić, aby tworzyć wpisy w formie postów na 
konto (konta) organizacji w mediach społecznościowych. Do każdego posta dołączony jest obrazek, z którego 
można skorzystać.   

 

Tekst posta 

Obrazek do posta 
(Kliknij obrazek, aby otworzyć 

pełnowymiarową wersję, którą można 
zapisać) 

Nie przegap ważnych aktualizacji z @NYStateofHealth, w tym 
terminu przedłużenia ubezpieczenia zdrowotnego! Wyślij 
SMS o treści START pod numer 1-866-988-0327, aby zapisać 
się na powiadomienia tekstowe. on.ny.gov/34gwwcr 
#EnrollNY #GetCovered 

 

Ochrona własnego zdrowia i uzyskiwanie bieżących 
informacji dot. ubezpieczenia zdrowotnego jeszcze nigdy nie 
były tak ważne jak teraz. Wyślij SMS o treści START pod 
numer 1-866-988-0327, aby zapisać się na powiadomienia 
tekstowe od @NYStateofHealth. Dowiedz się więcej: 
on.ny.gov/34gwwcr #EnrollNY #TextAlerts 

 

Otrzymuj ważne aktualizacje @NYStateofHealth 
bezpośrednio na swój telefon! Zapisanie się na 
powiadomienia tekstowe to prosty sposób, aby nie przeoczyć 
ważnych informacji, w tym terminu przedłużenia 
ubezpieczenia zdrowotnego. on.ny.gov/34gwwcr #EnrollNY 
#GetCovered  

 

 

https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20post%201.png
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20post%202.png
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20post%203%20-%20translations.png
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Zaktualizuj swoje konto @NYStateofHealth i dane 
kontaktowe! Odwiedź stronę nystateofhealth.ny.gov, 
zadzwoń pod numer 1-855-355-5777 lub porozmawiaj z 
Certyfikowanym Asystentem ds. Rejestracji (Certified 
Enrollment Assistor). #EnrollNY 

 

Czy przeprowadziłeś(-aś) się w ciągu ostatnich trzech lat? 
Upewnij się, że Twój adres pocztowy, e-mail i numer telefonu 
na Twoim koncie @NYStateofHealth są aktualne, abyś 
mógł/mogła otrzymywać ważne informacje o ubezpieczeniu 
zdrowotnym, w tym o terminie jego przedłużenia! Zaloguj się 
do swojego konta na stronie nystateofhealth.ny.gov już 
dzisiaj. Aby uzyskać pomoc, zadzwoń pod numer 1-855-355-
5777 lub porozmawiaj z Certyfikowanym Asystentem ds. 
Rejestracji (Certified Enrollment Assistor). #GetCovered  

Pomóż @NYStateofHealth na bieżąco przekazywać aktualne 
informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego, w tym 
informacje o konieczności przedłużenia ubezpieczenia! Jeśli 
Twoje dane kontaktowe uległy zmianie, zaloguj się na stronie 
nystateofhealth.ny.gov i wybierz „Edit Account Information” 
(Edytuj informacje konta), aby zaktualizować swój adres e-
mail lub numer telefonu. Aby uzyskać pomoc, zadzwoń pod 
numer 1-855-355-5777 lub porozmawiaj z Certyfikowanym 
Asystentem ds. Rejestracji (Certified Enrollment Assistor). 
#EnrollNY  

 

 
FACEBOOK/LINKEDIN 
Bądź w kontakcie z @NYStateofHealth. Upewnij się, że Rynek 
posiada Twoje aktualne dane kontaktowe, abyś mógł/mogła 
otrzymać informację o terminie przedłużenia ubezpieczenia 
zdrowotnego. Aby wziąć udział w programie, odwiedź stronę 
nystateofhealth.ny.gov, porozmawiaj z Certyfikowanym 
Asystentem ds. Rejestracji (Certified Enrollment Assistor) lub 
zadzwoń pod numer 1-855-355-5777. on.ny.gov/3x1QVw4 
#NY #StayConnected 
 
TWITTER 
Bądź w kontakcie z @NYStateofHealth. Upewnij się, że Rynek 
posiada Twoje aktualne dane kontaktowe, abyś mógł/mogła 
otrzymać informację o terminie przedłużenia ubezpieczenia 
zdrowotnego. Dowiedz się więcej na: on.ny.gov/3x1QVw4 
#NY #StayConnected 
 
 

 
 
 
 

 

https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20post%204%20-%20translations.png
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20post%205.png
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20post%206%20-%20translations.png
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20Post%207%20-%20FB.png
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20Post%207-%20IG.png
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INSTAGRAM 
Bądź w kontakcie z @NYStateofHealth. Upewnij się, że Rynek 
posiada Twoje aktualne dane kontaktowe, abyś mógł/mogła 
otrzymać informację o terminie przedłużenia ubezpieczenia 
zdrowotnego. Aby wziąć udział w programie, odwiedź stronę 
nystateofhealth.ny.gov, porozmawiaj z Certyfikowanym 
Asystentem ds. Rejestracji (Certified Enrollment Assistor) lub 
zadzwoń pod numer 1-855-355-5777. #NY #StayConnected 
#HealthCare 
 
FACEBOOK/LINKEDIN 
Nie bądź nieznajomym – pamiętaj o powiadomieniu 
@NYStateofHealth o wszelkich zmianach adresu, numeru 
telefonu lub adresu e-mail, aby otrzymywać ważne 
aktualizacje dotyczące Twojego ubezpieczenia. Pozostań w 
kontakcie, gdy jesteś w podróży, wysyłając SMS o treści: 
START pod numer 1-866-988-0327! on.ny.gov/3x1QVw4 
#StayConnected #Insurance #NY 
 
TWITTER 
Nie bądź nieznajomym – pamiętaj o powiadomieniu 
@NYStateofHealth o wszelkich zmianach adresu, numeru 
telefonu lub adresu e-mail, aby otrzymywać ważne 
aktualizacje dotyczące Twojego ubezpieczenia. Pozostań w 
kontakcie, gdy jesteś w podróży, wysyłając SMS o treści: 
START pod numer 1-866-988-0327! on.ny.gov/3x1QVw4 
#StayConnected 
 
INSTAGRAM 
Nie bądź nieznajomym – pamiętaj o powiadomieniu 
@NYStateofHealth o wszelkich zmianach adresu, numeru 
telefonu lub adresu e-mail, aby otrzymywać ważne 
aktualizacje dotyczące Twojego ubezpieczenia. Pozostań w 
kontakcie, gdy jesteś w podróży, wysyłając SMS o treści: 
START pod numer 1-866-988-0327! Dowiedz się więcej pod 
adresem info.nystateofhealth.ny.gov/COVID-19-Changes. 
#Insurance #NY #StayConnected #HealthInsurance 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
FACEBOOK/LINKEDIN 
Dowiedz się więcej na temat swojego ubezpieczenia 
zdrowotnego. Upewnij się, że Twój adres e-mail, numer 
telefonu i adres na Twoim koncie @NYStateofHealth są 
aktualne, abyś mógł/mogła otrzymywać informacje o 
terminie przedłużenia ubezpieczenia zdrowotnego! 
Zaktualizuj swoje dane kontaktowe na stronie 
nystateofhealth.ny.gov, porozmawiaj z Certyfikowanym 

 
 

https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20Post%208-%20FB.png
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20Post%208-%20IG.png
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20Post%209%20-%20FB%20translations.png
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Asystentem ds. Rejestracji (Certified Enrollment Assistor) lub 
zadzwoń pod numer 1-855-355-5777. on.ny.gov/3PDALBt 
#StayConnected 
 
TWITTER 
Dowiedz się więcej na temat swojego ubezpieczenia 
zdrowotnego. Upewnij się, że Twój adres e-mail, numer 
telefonu i adres na Twoim koncie @NYStateofHealth są 
aktualne, abyś mógł/mogła otrzymywać informacje o 
terminie przedłużenia ubezpieczenia zdrowotnego! Dowiedz 
się, w jaki sposób zaktualizować dane kontaktowe: 
on.ny.gov/3PDALBt #StayConnected #NYS 
 
 
INSTAGRAM 
Dowiedz się więcej na temat swojego ubezpieczenia 
zdrowotnego. Upewnij się, że Twój adres e-mail, numer 
telefonu i adres na Twoim koncie @NYStateofHealth są 
aktualne, abyś mógł/mogła otrzymywać informacje o 
terminie przedłużenia ubezpieczenia zdrowotnego! 
Zaktualizuj swoje dane kontaktowe na stronie 
nystateofhealth.ny.gov, porozmawiaj z Certyfikowanym 
Asystentem ds. Rejestracji (Certified Enrollment Assistor) lub 
zadzwoń pod numer 1-855-355-5777. #StayConnected #NYS 
 

 
 
 

 

 
FACEBOOK/LINKEDIN 
Przygotuj się na nadchodzące zmiany w nowojorskich 
programach Medicaid, Child Health Plus i Essential Plan, 
pozostając w kontakcie z @NYStateofHealth! Skorzystaj z 
poradnika, aby przygotować się do przedłużenia 
ubezpieczenia. on.ny.gov/3PDALBt #StayConnected 
#TextAlerts 
 
TWITTER 
Przygotuj się na nadchodzące zmiany w nowojorskich 
programach Medicaid, Child Health Plus i Essential Plan, 
pozostając w kontakcie z @NYStateofHealth! Skorzystaj z 
poradnika, aby przygotować się do przedłużenia 
ubezpieczenia. on.ny.gov/3PDALBt #StayConnected 
#TextAlerts 
 
INSTAGRAM 
Przygotuj się na nadchodzące zmiany w nowojorskich 
programach Medicaid, Child Health Plus i Essential Plan, 
pozostając w kontakcie z @NYStateofHealth! Skorzystaj z 
poradnika, aby przygotować się do przedłużenia 

 
 
 
 

 
 

https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20Post%209%20-%20IG%20translations.png
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20Post%2010-FB%20translations.png
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20Post%2010-IG%20translations.png
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ubezpieczenia. Wejdź na stronę 
info.nystateofhealth.ny.gov/COVID-19-Changes, aby 
dowiedzieć się więcej. #StayConnected #TextAlerts 
 
 
FACEBOOK/LINKEDIN 
Jeśli Ty lub członek Twojej rodziny jesteście obecnie zapisani 
do programu Medicaid, Child Health Plus lub Essential Plan, 
ważne jest, aby na bieżąco go odnawiać. @NYStateofHealth 
będzie wysyłać powiadomienia z informacją o nadchodzącym 
terminie przedłużenia ubezpieczenia zdrowotnego. Dowiedz 
się więcej na: on.ny.gov/41iXuJ4 #HealthInsurance #NY 
 
TWITTER 
Jeśli jesteś obecnie zapisany(-a) do programu Medicaid, Child 
Health Plus lub Essential Plan, ważne jest, aby na bieżąco go 
odnawiać. @NYStateofHealth będzie wysyłać powiadomienia 
z informacją o nadchodzącym terminie przedłużenia 
ubezpieczenia. Dowiedz się więcej na: on.ny.gov/41iXuJ4 
#NY 
 
INSTAGRAM 
Jeśli Ty lub członek Twojej rodziny jesteście obecnie zapisani 
do programu Medicaid, Child Health Plus lub Essential Plan, 
ważne jest, aby na bieżąco go odnawiać. @NYStateofHealth 
będzie wysyłać powiadomienia z informacją o nadchodzącym 
terminie przedłużenia ubezpieczenia zdrowotnego. Dowiedz 
się więcej na: info.nystateofhealth.ny.gov/frequently-asked-
questions-about-renewals #HealthInsurance #NY 
 

 
 
 

 

 
FACEBOOK/LINKEDIN 
Jesteś przygotowany(-a) do przedłużenia ubezpieczenia 
zdrowotnego? Wkrótce rozpocznie się przedłużanie 
ubezpieczeń w ramach programów Medicaid, Child Health 
Plus i Essential Plan. @NYStateofHealth wyśle 
powiadomienie ze szczegółowymi informacjami o 
nadchodzącym terminie przedłużenia ubezpieczenia i 
krokach, jakie należy w związku z tym podjąć. Dowiedz się 
więcej pod adresem on.ny.gov/41iXuJ4. #NYSMedicaid 
#Renewal 
 
TWITTER 
Jesteś przygotowany(-a) do przedłużenia ubezpieczenia 
zdrowotnego? Wkrótce rozpocznie się przedłużanie 
ubezpieczeń w ramach programów Medicaid, Child Health 
Plus i Essential Plan. @NYStateofHealth wyśle 

 

 
 
 
 
 
 

https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20Post%2011-FB.png
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20Post%2011-IG.png
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20Post%2012%20-%20FB.png
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powiadomienie ze szczegółowymi informacjami o 
nadchodzącym terminie przedłużenia ubezpieczenia i 
krokach, jakie należy w związku z tym podjąć. 
on.ny.gov/41iXuJ4 #NYSMedicaid 
 
INSTAGRAM 
Jesteś przygotowany(-a) do przedłużenia ubezpieczenia 
zdrowotnego? Wkrótce rozpocznie się przedłużanie 
ubezpieczeń w ramach programów Medicaid, Child Health 
Plus i Essential Plan. @NYStateofHealth wyśle 
powiadomienie ze szczegółowymi informacjami o 
nadchodzącym terminie przedłużenia ubezpieczenia i 
krokach, jakie należy w związku z tym podjąć. Dowiedz się 
więcej pod adresem info.nystateofhealth.ny.gov/frequently-
asked-questions-about-renewals. #NYSMedicaid #Renewal 
 

 
 

 

https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20Post%2012%20-%20IG.png

