Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΙΟ
ΠΡΟΣΙΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Διατίθεται Νέα Οικονομική Ενίσχυση!
Η νέα ομοσπονδιακή χρηματοδότηση κάνει την
κάλυψη ακόμη πιο προσιτή οικονομικά. Εάν έχετε
ήδη εγγραφεί για τη λήψη οικονομικής ενίσχυσης,
μπορεί να λάβετε επιπλέον ενίσχυση. Εάν δεν
έχετε εγγραφεί, μπορεί να δικαιούστε λήψη
οικονομικής ενίσχυσης για πρώτη φορά… ακόμα
κι αν δεν ήσασταν επιλέξιμος στο παρελθόν.
Επικοινωνήστε με την υπηρεσία
NY State of Health:
Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
nystateofhealth.ny.gov
Καλέστε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών
στο: 1-855-355-5777 (TTY:1-800-662-1220)
Βρείτε έναν εκπρόσωπό μας για βοήθεια με
την εγγραφή σας:
info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Αμερικανικό
Σχέδιο Διάσωσης, μεταβείτε στη διεύθυνση:
https://info.nystateofhealth.ny.gov/AmericanRescuePlan
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THE
ESSENTIAL
PLAN

ΝΕΟ
ΓΙΑ
0$ ΑΣ ΤΟ 2021:
Φ
Α
ΟΛΑ
ΤΑ ΛΙΣΤΡΟ
ΠΕΡΙΛΠΡΟΓΡΑΜ ΚΑΙ
ΟΔΟ ΑΜΒΑΝ ΜΑΤΑ
ΝΤ
ΟΥ
ΟΦΘ ΙΑΤΡΙΚΗ Ν
ΑΛΜ
ΚΑ
ΠΕΡΙΘ ΙΑΤΡΙΚΗ Ι
ΑΛΨ
Η.

Το Essential Plan είναι το πλέον κατάλληλο
πρόγραμμα για πολλά άτομα με
χαμηλότερα εισοδήματα.
Το μηνιαίο ασφάλιστρο είναι 0$ για όσους
δικαιούνται κάλυψη.
ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΣ
ΑΚΑΛΥΠΤΑ ΠΟΣΑ, επομένως το
πρόγραμμα αρχίζει να πληρώνει για την
υγειονομική σας περίθαλψη αμέσως.

ΤΟ ESSENTIAL PLAN ΠΡΟΣΦΈΡΕΙ
ΠΟΙΟΤΙΚΆ ΟΦΈΛΗ ΊΔΙΑ ΜΕ ΕΚΕΊΝΑ
ΆΛΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΥΓΕΊΑΣ
Επισκέψεις γιατρών, που περιλαμβάνουν και ειδικούς
Εξετάσεις που υποδεικνύει ο γιατρός σας
Συνταγογραφούμενα φάρμακα
Περίθαλψη εσωτερικού και εξωτερικού
ασθενή σε νοσοκομείο
Οδοντιατρική και οφθαλμιατρική περίθαλψη

Βάσει του Essential Plan, η συμμετοχή σας στη
δαπάνη για κάθε υγειονομική υπηρεσία είναι
επίσης πολύ χαμηλή. Και μερικές φορές, μπορεί
να είναι και μηδενική.
Και δεν πληρώνετε τίποτε για προληπτικές
υπηρεσίες, όπως διαγνωστικές και εξετάσεις
ρουτίνας.
Εγγραφείτε στο Essential Plan σήμερα. Οι εγγραφές
γίνονται ΚΑΘ’ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ.
Η υπηρεσία New York State of Health συμμορφώνεται με τους ισχύοντες Ομοσπονδιακούς νόμους για
τα κοινωνικά δικαιώματα και τους πολιτειακούς νόμους και δεν κάνει διακρίσεις βάσει φυλής, χρώματος,
καταγωγής, θρησκεύματος, φύλου, ηλικίας, συζυγικής/οικογενειακής κατάστασης, αναπηρίας, ποινικού μητρώου,
καταδικαστικής /-ών απόφασης/-εων, ταυτότητας φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, χαρακτηριστικών
γενετικής προδιάθεσης, στρατιωτικής κατάστασης, κατάστασης θύματος ενδοοικογενειακής βίας ή/και αντιποίνων.
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