
Πρέπει να γνωρίζετε 4 σημαντικά πράγματα

1  Έχετε επιλογές
Ως νεαρός ενήλικας, θα πρέπει να αποφασίσετε αν θα παραμείνετε στο 
πρόγραμμα υγειονομικής περίθαλψης των γονέων σας. Αν αποφασίσετε να 
αποκτήσετε τη δική σας ασφάλιση, θα βρείτε πολλές επιλογές στην υπηρεσία 
NY State of Health. Υπάρχουν πολλά προγράμματα με διάφορα επίπεδα 
κάλυψης και διάφορους όρους πληρωμής. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό 
να βρείτε κάποιο που καλύπτει τις ανάγκες σας και δεν υπερβαίνει τα χρήματα 
που διαθέτετε.

2  Θα κλείσετε καλή συμφωνία
Όποιο κι αν είναι το κόστος τους, όλα τα προγράμματα υγειονομικής 
περίθαλψης που προσφέρει η υπηρεσία NY State of Health πρέπει να 
καλύπτουν 10 βασικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Οι υπηρεσίες αυτές 
περιλαμβάνουν τη συνταγογράφηση φαρμάκων, ιατρικές επισκέψεις, νοσηλεία 
και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης – ακόμη και υπηρεσίες πρόληψης και ευεξίας. 
Άρα θα κλείσετε μια καλή συμφωνία, όποιο ασφαλιστικό πρόγραμμα κι αν 
επιλέξετε.

3   Υπάρχουν διαθέσιμες οικονομικές 
επιλογές
Για όσους δικαιούνται κάλυψη από τα προγράμματα Medicaid και Essential 
Plan, τα προγράμματα αυτά παρέχουν την ίδια ποιότητα κάλυψης με άλλα 
προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης με χαμηλό ή μηδενικό μηνιαίο κόστος. 
Το πρόγραμμα Medicaid δεν περιλαμβάνει ασφάλιστρα ούτε ασφαλιστικώς 
ακάλυπτα ποσά και έχει μικρή συμμετοχή, ενώ το Essential Plan κοστίζει 
λιγότερο από ένα δολάριο την ημέρα, δεν περιλαμβάνει ασφαλιστικώς ακάλυπτα 
ποσά και έχει μικρή συμμετοχή. Για όλα τα άλλα προγράμματα, μπορείτε να δείτε 
αν δικαιούστε οικονομική βοήθεια για να μειώσετε τα έξοδά σας.

4   Η Πολιτεία της Νέας Υόρκης έχει 
διευκολύνει τη διαδικασία αγοράς και 
πληρωμής της ασφάλισης υγείας
Για πολύ κόσμο, η ασφάλεια σημαίνει γραφειοκρατία και σύγχυση. Το 
καταλαβαίνουμε. Γι’ αυτό, έχουμε αναθέσει σε καταρτισμένους ειδικούς να σας 
βοηθήσουν σε κάθε βήμα, ώστε να επιλέξετε και να εγγραφείτε στο πρόγραμμα 
που σας ταιριάζει. Αυτή η βοήθεια είναι διαθέσιμη μέσω διαδικτύου, τηλεφωνικά 
ή ακόμη και στο μέρος όπου ζείτε και εργάζεστε. Είναι επίσης διαθέσιμη σε 
πολλές γλώσσες.

Η υπηρεσία NY State 
of Health αποτελεί την 
επίσημη υπηρεσία 
προγραμμάτων 
υγειονομικής περίθαλψης 
της Νέας Υόρκης.

Εάν είστε 19 ετών και 
πάνω και ζείτε στη Νέα 
Υόρκη, μπορούμε να σας 
βοηθήσουμε να βρείτε ένα 
ασφαλιστικό πρόγραμμα 
υγείας σε προσιτή τιμή.

Πώς εγγράφομαι;
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Ή

   1-855-355-5777 ή TTY: 
1-800-662-1220

Ή

   Με δωρεάν βοήθεια 
από πιστοποιημένο 
εκπρόσωπο κοντά στην 
περιοχή διαμονής ή 
εργασίας σας. 

Η υπηρεσία NY State of Health τηρεί 
τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς νόμους 
που διέπουν τα ατομικά δικαιώματα και 
τους πολιτειακούς νόμους και δεν εισάγει 
διακρίσεις βάσει φυλής, χρώματος, εθνικής 
καταγωγής, θρησκευτικών πεποιθήσεων, 
φύλου, ηλικίας, έγγαμης/οικογενειακής 
κατάστασης, ποινικού μητρώου (συλλήψεις 
και ποινικές καταδίκες), ταυτότητας 
φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού, 
προδιαθεσικών γονιδίων, στρατολογικής 
κατάστασης, θυματοποίησης λόγω 
ενδοοικογενειακής βίας ή/και πράξεων 
αντεκδίκησης.


