Ապրիլ, 2021թ.

Medicare-ը փոխհատուցում է Քովիդ-19
պատվաստումը
Ծանր խրոնիկական հիվանդություն ունեցող 65 և ավելի բարձր տարիքի անձինք
2019 կորոնավիրուսային հիվանդության (Քովիդ 19) հետևանքով ավելի լուրջ
հիվանդություններ ունենալու ավելի բարձր ռիսկի տակ են։ Կարևոր է խոսել Ձեր բժշկի
կամ տեղական առողջապահական բաժնի հետ՝ Ձեզ և Ձեր սիրելիներին Քովիդ-19-ից
պաշտպանելու համար պատվաստանյութ ստանալու վերաբերյալ։
Դուք ոչինչ չեք վճարում Քովիդ-19 պատվաստանյութի և պատվաստումը ստանալու
համար։ Երբ Դուք Քովիդ-19 պատվաստում եք ստանում, Ձեզ ծառայություն մատուցողը
չի կարող Ձեզնից հաստատություն այցելելու կամ որևէ այլ վճար պահանջել, եթե
պատվաստումը միակ բուժծառայությունն է, որը Դուք ստացել եք։ Եթե Դուք Քովիդ-19
պատվաստումը ստանալու հետ միաժամանակ այլ բուժծառայություն եք ստացել, Դուք
կարող է այդ ծառայությունների համար համավճար կամ պահումներ պարտք լինեք։
Չմոռանաք Ձեզ հետ վերցնել Ձեր կարմիր
կարմիր, սպիտակ
սպիտակ, և կապույտ Medicare քարտերը,
որպեսզի Ձեր առողջապահական ծառայություն մատուցողը կարողանա հաշիվ
ներկայացնել Medicare-ին։ Ձեզ պետք կգա Ձեր Medicare քարտը, նույնիսկ եթե Դուք
գրանցված եք Medicare Advantage պլանում։ Մուտք գործեք (կամ ստեղծեք) Ձեր ապահով
հաշիվը Medicare.gov կայքում՝ պաշտոնական կրկնօրինակը տպելու համար։

Եթե Դուք վճարել եք Քովիդ-19 պատվաստումը ստանալու
համար
Եթե Դուք վճարել եք Քովիդ-19 պատվաստումը ստանալու համար կամ էլ վճարման
հաշիվ եք ստացել, ստուգեք հետևյալ ցուցակը՝ պարզելու համար, թե արդյոք Ձեզ
ծառայություն մատուցողը պետք է ձեզնից վճար պահանջեր՝
• Ստուգեք Ձեզ ծառայություն մատուցողի կողմից տրված ստացականներն ու
հայտարարագրերը՝ սխալները պարզելու համար։
• Զանգահարեք Ձեզ ծառայություն մատուցողի գրասենյակ՝ ցանկացած վճարի մասին
հարցնելու համար, եթե կարծում եք, որ դրանք սխալ են։ Այն անձը, որի հետ Դուք
կխոսեք, կարող է օգնել Ձեզ ավելի լավ հասկանալ Ձեր ստացած ծառայությունները
կամ էլ կհասկանա, որ վճարման պահանջագրի սխալ են թույլ տվել։
• Եթե Դուք ունեք Սկզբնական Medicare, վերանայեք Ձեր «Medicare-ի ամփոփման
ծանուցումը»՝ սխալները պարզելու համար։ Ցանկացած կասկածելի բան
զեկուցեք Medicare-ին՝ զանգահարելով 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)։ TTY
օգտագործողները կարող են զանգահարել 1-877-486-2048 հեռախոսահամարով:
• Եթե Դուք այլ ապահովագրական ծածկույթ ունեք, ինչպես օրինակ Medicare
Advantage պլանը, վերանայեք Ձեր «Նպաստների բացատրությունը»։ Ցանկացած
կասկածելի բան հայտնեք Ձեր ապահովագրողին։

Եթե կարծում եք, որ Ձեր ծառայություն մատուցողը սխալմամբ Ձեզնից Քովիդ-19
պատվաստման համար գումար է գանձել, խնդրեք նրանց ետ վերադարձնել գումարը։
Եթե կարծում եք, որ Ձեր ծառայություն մատուցողը Ձեզնից գումար է գանձել այցելության
կամ այլ բանի համար, բայց Ձեր միակ ստացած ծառայությունը Քովիդ-19 պատվաստումն
է, զեկուցեք նրանց մասին ԱՄՆ Առողջապահության և Սոցիալական հարցերի
նախարարության Գլխավոր քննչական վարչություն՝ զանգահարելով 1-800-HHS-TIPS կամ
այցելելով TIPS.HHS.GOV.

Պաշտպանեք Ձեզ խարդախությունից
• Պահեք Ձեր անձնական և ֆինանսական տեղեկություններն ապահով։
• Զգուշացեք դրամաշորթներից, որոնք գումար կամ Ձեր Medicare-ի համարն են
ուզում՝ Քովիդ-19 պատվաստման կամ պատվաստման սպասողների ցուցակում Ձեզ
ընդգրկելու համար։
• Դուք չպետք է վճարեք՝ Ձեր անունը պատվաստում ստանալու ցուցակում ընդգրկելու
համար։
• Դուք չպետք է վճարեք պատվաստանյութը Ձեզ հասանելի լինելու համար։
• Մի կիսեք Ձեր անձնական կամ ֆինանսական տեղեկությունները, եթե ինչ-որ մեկը
զանգահարում, հաղորդագրություն կամ էլեկտրոնային նամակ է ուղարկում Ձեզ՝ վճարի
դիմաց Ձեզ համար պատվաստանյութը հասանելի դարձնելու խոստմամբ։

Իմացեք ավելին Քովիդ-19 պատվաստանյութի մասին
• Քովիդ-19 պատվաստման՝ Medicare-ի ծածկույթի և այլ առնչվող ծառայությունների
մասին հավելյալ տեղեկությունների համար այցելեք Medicare.gov/medicare-coronavirus.
Կամ զանգահարեք 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)։ TTY օգտագործողները կարող են
զանգահարել 1-877-486-2048 հեռախոսահամարով:
• Պատվաստման առաջընթացի վերաբերյալ հավելյալ տեղեկությունների համար այցելեք
CDC.gov/coronavirus.
• Կապվեք Ձեր տեղային առողջապահական վարչության հետ՝
CDC.gov/publichealthgateway/healthdirectories/index.html.

Դուք իրավունք ունեք ստանալ Medicare-ի մասին տեղեկատվությունը հասանելի
ձևաչափով, ինչպես օրինակ՝ մեծ տպագրությամբ, Բրայլի կամ ձայնագրության
տեսքով։ Դուք նաև իրավունք ունեք բողոք ներկայացնելու, եթե կարծում եք,
որ ձեր նկատմամբ խտրականություն է կիրառվել: Այցելեք Medicare.gov/aboutus/nondiscrimination/accessibility-nondiscrimination.html, կամ զանգահարեք
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) հավելյալ տեղեկությունների համար։ TTY
օգտագործողները կարող են զանգահարել 1-877-486-2048 հեռախոսահամարով:

Այս ապրանքն արտադրված է ԱՄՆ հարկ վճարողի հաշվին։
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