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פאבליק העלט  COVID-19סאושעל מידיע פאוסטס אויף די 
 עמערדזשענסי נאכלאזונג

 פאר אוטריטש שותפים

 

דער דאקומענט רעכנט אריין טעקסט וואס איר קענט קאפיען און פעיסטן צו שאפן פאוסטס פון אייער ארגאניזאציע'ס 
 סאושעל מידיע אקאונט(ס).  צוזאמען מיט יעדע פאוסט איז א בילד וועלכע קען גענוצט ווערן.  

 

 טעקסט פאר פאוסט
 בילד פאר פאוסט

מאס -(קליקט אויף די בילד צו עפענען א פולע
 ווערסיע וואס איר קענט אוועקלייגן)

, NYStateofHealth@פארפאסט נישט וויכטיגע אפדעיטס פון 
אריינגערעכנט ווען צו באנייען אייער העלט אינשורענס! טעקסט 

START  זיך איינצושרייבן פאר טעקסט מעלדונגען.  1-866-988-0327צו
on.ny.gov/34gwwcr #EnrollNY #GetCovered 

 

עס איז נאך קיינמאל נישט געווען אזוי וויכטיג צו באשיצן אייער 
דעיט אויף אייער העלט אינשורענס. -טו-געזונטהייט און בלייבן אפ

זיך איינצושרייבן פאר טעקסט  1-866-988-0327צו  STARTטעקסט 
. לערנט מער: NYStateofHealth@אלערטס פון 

on.ny.gov/34gwwcr #EnrollNY #TextAlerts 

 

אפדעיטס גלייך צו אייער פאון!  NYStateofHealth@באקומט וויכטיגע 
זיך איינשרייבן פאר טעקסטס איז א גרינגע וועג צו פארזיכערן אז איר 

פארפאסט נישט וויכטיגע אינפארמאציע, אריינגערעכנט ווען צו באנייען 
 on.ny.gov/34gwwcr #EnrollNYאייער העלט אינשורענס. 

#GetCovered 
 

 

 

https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20post%201.png
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https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20post%203%20-%20translations.png
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אקאונט יעצטיג און אפדעיט אייער  NYStateofHealth@האלט אייער 
-1, רופט nystateofhealth.ny.govקאנטאקט אינפארמאציע! באזוכט 

, אדער רעדט מיט א סערטיפייד איינשרייבונג געהילף. 855-355-5777
#EnrollNY 

 

האט איר געמופט אין די לעצטע דריי יאר? מאכט זיכער אז אייער פאסט 
אדרעס, אימעיל, און טעלעפאן נומער איז לעצטיג אין אייער 

@NYStateofHealth  אקאונט אז איר זאלט באקומען וויכטיגע העלט
דעקונג אפדעיטס, אריינגערעכנט ווען צו באנייען אייער העלט 

ין צו אייער אקאונט אויף אינשורענס! לאגט היינט ארי
nystateofhealth.ny.gov אדער  1-855-355-5777. פאר הילף, רופט

 GetCovered#רעדט מיט א סערטיפייד איינשרייבונג געהילף. 
 

אנהאלטן א קשר מיט העלט אינשורענס  NYStateofHealth@העלפט 
אפדעיטס, אריינגערעכנט ווען איר דארפט באנייען! אויב אייער 

קאנטאקט אינפארמאציע האט זיך געטוישט, לאגט אריין צו 
nystateofhealth.ny.gov ' און וועלט אויסEdit Account 

Information צו אפדעיט'ן אייער אימעיל אדער טעלעפאן נומער. פאר '
סערטיפייד אדער רעדט מיט א  1-855-355-5777הילף, רופט 

   EnrollNY#איינשרייבונג געהילף. 

 
 אין-פעיסבוק/לינקד

. מאכט זיכער אז NYStateofHealth@האלט אן א פארבינדונג מיט 
דעיט קאנטאקט -טו-מארקעטפלאץ האט אייער לעצטיגע אפ

אינפארמאציע אז איר זאלט וויסן ווען עס איז צייט צו באנייען אייער 
, רעדט מיט nystateofhealth.ny.govאינשורענס. אנצוהויבן, באזוכט 

. 1-855-355-5777א סערטיפייד איינשרייבונג געהילף אדער רופט 
on.ny.gov/3x1QVw4 #NY #StayConnected 

 
 טוויטער

. מאכט זיכער אז NYStateofHealth@האלט אן א פארבינדונג מיט 
דעיט קאנטאקט -טו-מארקעטפלאץ האט אייער לעצטיגע אפ

אינפארמאציע אז איר זאלט וויסן ווען עס איז צייט צו באנייען אייער 
 on.ny.gov/3x1QVw4 #NYאינשורענס. לערנט מער: 

#StayConnected 
 

 אינסטאגראם
. מאכט זיכער אז NYStateofHealth@האלט אן א פארבינדונג מיט 

דעיט קאנטאקט -טו-מארקעטפלאץ האט אייער לעצטיגע אפ
אינפארמאציע אז איר זאלט וויסן ווען עס איז צייט צו באנייען אייער 

 
 
 
 

 

https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20post%204%20-%20translations.png
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, רעדט מיט nystateofhealth.ny.govאינשורענס. אנצוהויבן, באזוכט 
. 1-855-355-5777הילף אדער רופט ערטיפייד איינשרייבונג געא ס

#NY #StayConnected #HealthCare 

 
 אין-פעיסבוק/לינקד

 NYStateofHealth@מאכט זיכער צו מעלדן  -זייט נישט קיין פרעמדער 
פון סיי וועלכע טוישונגען צו אייער אדרעס, טעלעפאון נומער אדער 

אימעיל כדי איר זאלט באקומען וויכטיגע אפדעיטס איבער אייער 
אינשורענס. בלייבט פארבינדן בשעת איר זענט אקטיוו דורך טעקסטן: 

START  צוon.ny.gov/3x1QVw4 #StayConnected #Insurance 
#NY !1-866-988-0327 

 
 ויטערטו

 NYStateofHealth@מאכט זיכער צו מעלדן  -זייט נישט קיין פרעמדער 
פון סיי וועלכע טוישונגען צו אייער אדרעס, טעלעפאון נומער אדער 

אימעיל כדי איר זאלט באקומען וויכטיגע אפדעיטס איבער אייער 
   אינשורענס. בלייבט פארבינדן בשעת איר זענט אקטיוו דורך טעקסטן: 

START  1-866-988-0327!צו 
on.ny.gov/3x1QVw4 #StayConnected 

 
 אינסטאגראם

 NYStateofHealth@מאכט זיכער צו מעלדן  -זייט נישט קיין פרעמדער 
פון סיי וועלכע טוישונגען צו אייער אדרעס, טעלעפאון נומער אדער 

אימעיל כדי איר זאלט באקומען וויכטיגע אפדעיטס איבער אייער 
אינשורענס. בלייבט פארבינדן בשעת איר זענט אקטיוו דורך טעקסטן: 

לערנט מער אויף  1-866-988-0327צו  STARTטעקסט 
info.nystateofhealth.ny.gov/COVID-19-Changes. #Insurance 

#NY #StayConnected #HealthInsurance 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 אין-פעיסבוק/לינקד

בלייבט אינפארמירט איבער אייער העלט אינשורענס! מאכט זיכער אז 
אייער אימעיל, טעלעפאן נומער, און אדרעס זענען ריכטיג אין אייער 

@NYStateofHealth  אקאונט אז מיר זאלן קענען צוקומען צו אייך ווען
קאנטאקט עס איז צייט צו באנייען אייער אינשורענס. אפדעיט אייער 

, מיט א סערטיפייד nystateofhealth.ny.govאינפארמאציע אויף 
. 1-855-355-5777איינשרייבונג געהילף אדער רופט 

on.ny.gov/3PDALBt #StayConnected 
 

 טוויטער
בלייבט אינפארמירט איבער אייער העלט אינשורענס! מאכט זיכער אז 

אייער אימעיל, טעלעפאן נומער, און אדרעס זענען ריכטיג אין אייער 
@NYStateofHealth  אקאונט אז מיר זאלן קענען צוקומען צו אייך ווען

עס איז צייט צו באנייען אייער אינשורענס. לערנט ווי אזוי צו 
 on.ny.gov/3PDALBtיער קאנטאקט אינפארמאציע: איבערפרישן אי

#StayConnected #NYS 

 
 
 
 
 

https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20Post%208-%20FB.png
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 אינסטאגראם

בלייבט אינפארמירט איבער אייער העלט אינשורענס! מאכט זיכער אז 
אייער אימעיל, טעלעפאן נומער, און אדרעס זענען ריכטיג אין אייער 

@NYStateofHealth  אקאונט אז מיר זאלן קענען צוקומען צו אייך ווען
קאנטאקט עס איז צייט צו באנייען אייער אינשורענס. אפדעיט אייער 

, מיט א סערטיפייד nystateofhealth.ny.govאינפארמאציע אויף 
. 1-855-355-5777הילף אדער רופט איינשרייבונג גע

#StayConnected #NYS  
 

 

 
 אין-פעיסבוק/לינקד

 Medicaid, Child Healthזייט גרייט פאר אויפקומנדע ענדערונגען צו 
Plus  און דיEssential Plan  דורך זיין פארבינדן מיט

@NYStateofHealth פאלגט נאך די הילף ביכל צו ווערן גרייט צו !
 on.ny.gov/3PDALBt #StayConnectedבאנייען אייער אינשורענס. 

#TextAlerts 
 

 טוויטער
 Medicaid, Child Healthזייט גרייט פאר אויפקומנדע ענדערונגען צו 

Plus  און דיEssential Plan  דורך זיין פארבינדן מיט
@NYStateofHealth פאלגט נאך די הילף ביכל צו ווערן גרייט צו !

 on.ny.gov/3PDALBt #StayConnectedבאנייען אייער אינשורענס. 
#TextAlerts 

 
 אינסטאגראם

 Medicaid, Child Healthזייט גרייט פאר אויפקומנדע ענדערונגען צו 
Plus  און דיEssential Plan  דורך זיין פארבינדן מיט

@NYStateofHealth פאלגט נאך די הילף ביכל צו ווערן גרייט צו !
באנייען אייער אינשורענס. באזוכט 

info.nystateofhealth.ny.gov/COVID-19-Changes  צו לערנען
  StayConnected #TextAlerts#מער. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 אין-פעיסבוק/לינקד

אויב איר אדער א פאמיליע מיטגליד איז יעצט איינגעשריבן אין 
Medicaid, Child Health Plus  אדער דיEssential Plan איז עס ,

דעיט מיט באנייאונגען. -טו-וויכטיג אז איר זאלט בלייבן אפ
@NYStateofHealth  וועט שיקן מעלדוננגען אייך צו לאזן וויסן ווען עס

איז צייט צו באנייען אייער העלט אינשורענס. לערנט מער: 
on.ny.gov/41iXuJ4 #HealthInsurance #NY 

 
 טוויטער

 Medicaid, Child Health Plusאויב איר זענט יעצט איינגעשריבן אין 
-טו-, איז עס וויכטיג אז איר זאלט בלייבן אפEssential Planאדער די 

וועט שיקן מעלדוננגען  NYStateofHealth@דעיט מיט באנייאונגען. 

 
 
 

https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20Post%209%20-%20IG%20translations.png
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אייך צו לאזן וויסן ווען עס איז צייט צו באנייען אייער העלט אינשורענס. 
 on.ny.gov/41iXuJ4 #NYלערנט מער: 

 
 אינסטאגראם

איינגעשריבן אין  אויב איר אדער א פאמיליע מיטגליד איז יעצט
Medicaid, Child Health Plus  אדער דיEssential Plan איז עס ,

דעיט מיט באנייאונגען. -טו-וויכטיג אז איר זאלט בלייבן אפ
@NYStateofHealth  וועט שיקן מעלדוננגען אייך צו לאזן וויסן ווען עס

איז צייט צו באנייען אייער העלט אינשורענס. לערנט מער: 
info.nystateofhealth.ny.gov/frequently-asked-questions-

about-renewals #HealthInsurance #NY 
 

 

 
 אין-פעיסבוק/לינקד

זענט איר צוגעגרייט צו באנייען אייער העלט אינשורענס? באנייאונגען 
וועלן זיך  Essential Plan, און די Medicaid, Child Health Plusפאר 

וועט אייך שיקן א מעלדונג מיט  NYStateofHealth@אט אנהויבן! 
דעטאלן ווען עס איז צייט צו באנייען אייער אינשורענס און וועלכע שריט 

 .on.ny.gov/41iXuJ4איר דארפט נעמען. לערנט מער אויף 
#NYSMedicaid #Renewal 

 
 טוויטער

לט אינשורענס? באנייאונגען זענט איר צוגעגרייט צו באנייען אייער הע
וועלן זיך  Essential Plan, און די Medicaid, Child Health Plusפאר 

וועט אייך שיקן א מעלדונג מיט  NYStateofHealth@אט אנהויבן! 
דעטאלן ווען עס איז צייט צו באנייען אייער אינשורענס און וועלכע שריט 

 on.ny.gov/41iXuJ4 #NYSMedicaidאיר דארפט נעמען. 
 

 אינסטאגראם
זענט איר צוגעגרייט צו באנייען אייער העלט אינשורענס? באנייאונגען 

וועלן זיך  Essential Plan, און די Medicaid, Child Health Plusפאר 
וועט אייך שיקן א מעלדונג מיט  NYStateofHealth@אט אנהויבן! 

דעטאלן ווען עס איז צייט צו באנייען אייער אינשורענס און וועלכע שריט 
איר דארפט נעמען. לערנט מער אויף 

info.nystateofhealth.ny.gov/frequently-asked-questions-
about-renewals. #NYSMedicaid #Renewal 
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