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Εμβόλιο COVID-19
Το εμβόλιο COVID-19 βοηθά να μειωθεί ο κίνδυνος της ασθένειας συνεργαζόμενο 
με τις φυσικές άμυνες του οργανισμού έτσι ώστε να αναπτύξει ασφαλή προστασία 
(ανοσία) στον ιό.  Η Medicare καλύπτει το επικαιροποιημένο εμβόλιο COVID-19 
χωρίς κανένα κόστος για εσάς. Tο επικαιροποιημένο εμβόλιο στοχεύει το αρχικό ιικό 
στέλεχος της COVID-19 και τις 2 παραλλαγές Όμικρον (BA.4/BA.5).
Αν είστε ανοσοκατεσταλμένος (όπως, αυτοί που έχουν κάνει μεταμόσχευση και 
έχουν υψηλό κίνδυνο λοιμώξεων και άλλες ασθένειες), η Medicare θα καλύψει μια 
Τρίτη δόση εμβολίου COVID-19 τουλάχιστον 28 ημέρες μετά τη δεύτερη δόση σας.
Σημείωση: Μην ανακατεύετε τα εμβόλια για την Τρίτη δόση σας. Αν οι πρώτες 2 
δόσεις σας ήταν Pfizer, και η τρίτη δόση σας θα πρέπει να είναι Pfizer. Αν οι 2 πρώτες 
δόσεις σας ήταν Moderna, η τρίτη δόση σας θα πρέπει επίσης να είναι Moderna.

Eπικαιροποιημένο εμβόλιο COVID-19
Η Medicare επίσης καλύπτει τις επικαιροποιημένες δόσεις COVID-19 χωρίς κανένα 
κόστος για εσάς.
• Αν κάνατε εμβόλιο COVID-19 της Pfizer ή της Moderna, μπορείτε να κάνετε μια 

επικαιροποιημένη δόση τουλάχιστον 5 μήνες αφού ολοκληρώσετε τη δεύτερη 
δόση της σειράς του εμβολίου COVID-19 της Pfizer ή της Moderna.

• Αν κάνατε εμβόλιο COVID-19 της Johnson & Johnson, μπορείτε να κάνετε μια 
επικαιροποιημένη δόση τουλάχιστον 2 μήνες μετά την πρώτη δόση σας.

• Αν είστε πάνω από 50 ετών, ή αν είστε μέτρια ή σοβαρά ανοσοκατεσταλμένος, 
μπορείτε να κάνετε ένα δεύτερο επικαιροποιημένο εμβόλιο COVID-19, χωρίς 
κανένα κόστος για εσάς, τουλάχιστον 4 μήνες μετά το πρώτο. Το δεύτερο 
επικαιροποιημένο εμβόλιο πρέπει να είναι από την Pfizer ή τη Moderna. Δεν 
χρειάζεται να είναι το ίδιο με το πρώτο σας εμβόλιο COVID-19.

• Όταν πηγαίνετε να κάνετε το εμβόλιό σας, φροντίστε να έχετε μαζί σας την 
κόκκινη, άσπρη και μπλε κάρτα Medicare, ώστε ο πάροχος να μπορεί να 
χρεώσει τη Medicare. Θα χρειαστείτε την κάρτα σας Medicare ακόμα κι αν είστε 
εγγεγραμμένος(η) σε πρόγραμμα Medicare Advantage. Εάν χρειάζεστε ένα 
επίσημο αντίγραφο της κάρτας σας, συνδεθείτε με (ή δημιουργήστε) τον ασφαλή 
λογαριασμό σας στο Medicare.gov για να εκτυπώσετε ένα. 

https://www.medicare.gov/
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Eπικαιροποιημένο εμβόλιο COVID-19 (συνέχεια)
• Αν συμπληρώσετε ένα έντυπο για να κάνετε το εμβόλιο, μπορεί να σας ζητηθεί ο 

αριθμός ασφαλισμένου. Αν ανήκετε στο Μέρος B, αφήστε αυτό το πεδίο κενό ή 
γράψτε “N/A.” Αν έχετε πρόβλημα με το έντυπο, μιλήστε με τον πάροχό σας.

• Αν έχετε Medicare και κάποια αναπηρία ή αντιμετωπίζετε πρόβλημα στη μετακίνησή 
σας σε μια τοποθεσία μακριά για να εμβολιαστείτε, η Medicare θα πληρώσει ένα 
γιατρό ή άλλον πάροχο φροντίδας να σας κάνει το εμβόλιο COVID-19 στο σπίτι.

Μάθετε περισσότερα για το εμβόλιο COVID-19
• Επισκεφτείτε το Medicare.gov/medicare-coronavirus για περισσότερες πληροφορίες 

για την κάλυψη της Medicare για το εμβόλιο COVID-19 και άλλες σχετικές 
υπηρεσίες.

• Kαλέστε 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Χρήστες TTY μπορούν να καλέσουν 
στο 1-877-486-2048.

• Επισκεφτείτε CDC.gov/coronavirus.
• Επικοινωνήστε με το τοπικό τμήμα υγείας στο CDC.gov/publichealthgateway/ 

healthdirectories/index.html.
• Επισκεφτείτε το Medicare.gov/coverage/coronavirus-disease-2019-covid-19-vaccine.

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε πληροφορίες Medicare σε προσβάσιμη μορφή, όπως μεγάλα 
γράμματα, Braille ή ήχο. Έχετε επίσης το δικαίωμα να καταθέσετε ένα παράπονο αν 
αισθάνεστε ότι σας έχει γίνει διάκριση. Επισκεφτείτε Medicare.gov/about-us/accessibility- 
nondiscrimination-notice ή καλέστε 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) για περισσότερες 
πληροφορίες. Χρήστες TTY μπορούν να καλέσουν στο 1-877-486-2048.

Αυτό το προϊόν παρήχθη με έξοδα φορολογουμένων στις ΗΠΑ.
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