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برنامج  Medicareيغطي لقاح فيروس كوفيد19-
عرضة لخطر اإلصابة
يكون األشخاص البالغون  65عا ًما فأكثر الذين يعانون من حاالت مرضية مزمنة أكثر ُ
بأمراض أكثر خطورة ناجمة عن اإلصابة بفيروس كورونا ( 2019كوفيد .)19-ومن ثم يكون من المهم أن
تتحدث إلى طبيبك أو اإلدارة الصحية المحلية الخاصة بك بشأن الحصول على اللقاح لحماية نفسك وأحبائك من
فيروس كوفيد.19-
أنت لن تدفع شيئًا مقابل الحصول على لقاح فيروس كوفيد 19-وتلقيه .ومن ثم ،عند حصولك على لقاح
فيروس كوفيد ،19-ال يمكن لمزود الرعاية الصحية الخاص بك أن يفرض عليك رسو ًما مقابل زيارة العيادة
أو أي رسوم أخرى إذا كان اللقاح هو الخدمة الطبية الوحيدة التي تحصل عليها .ولكن في حال حصولك على
خدمات طبية أخرى في نفس الوقت الذي تحصل فيه على لقاح فيروس كوفيد ،19-فقد تصبح مطالبًا بدفع مبلغ
مشاركة في الدفع أو مبلغ مقتطع مقابل تلك الخدمات.
تأكد من إحضار بطاقة  Medicareذات اللون األحمر واألبيض واألزرق الخاصة بك ،حتى يتمكن مقدم
الرعاية الصحية الخاص بك من إرسال فاتورته إلى برنامج  .Medicareوذلك حيث إنك ستكون بحاجة إلى
تقديم بطاقة  Medicareالخاصة بك ،حتى إذا كنت مسجالً في خطة ميزات  .Medicareس ِ ّجل الدخول
(أو أنشئ) حسابك اآلمن على  Medicare.govلطباعة نسخة رسمية منها.

إذا كنت قد قمت بالدفع للحصول على لقاح فيروس كوفيد19-
إذا كنت قد دفعت رسو ًما أو حصلت على فاتورة للحصول لقاح فيروس كوفيد ،19-فتحقق من هذه القائمة أدناه
لمعرفة ما إذا كان مقدم الخدمة الخاص بك قد قام بفرض رسوم عليك:
•تحقق من عدم وجود أي أخطاء في اإليصاالت والبيانات التي تحصل عليها من مزود الخدمة.
•اتصل بعيادة مزود الخدمة الخاص بك لالستفسار عن أي رسوم تعتقد أنها غير صحيحة .فقد يساعدك
الشخص الذي تتحدث إليه على فهم الخدمات التي حصلت عليها بشكل أفضل ،أو يدرك أنه ارتكب خطأ
ما في الفواتير.
•إذا كنت مشتر ًكا في خطة برنامج  Medicareاألصلية ،فراجع “إشعار  Medicareالملخص” للتحقق
من عدم وجود أخطاء .أبلغ مسؤولي برنامج  Medicareعن أي شيء مريب عن طريق االتصال بالرقم
) .1-800-MEDICARE (1-800-633-4227ويمكن لمستخدمي الهاتف النصي االتصال على الرقم
.1-877-486-2048
•إذا كانت لديك تغطية تأمن صحي أخرى مثل خطة ميزات  ،Medicareفراجع “شرح المزايا” .وأبلغ
مزود تغطية التأمين الصحي الخاص بك بأي شيء مريب.
ِّ
إذا كنت تعتقد أن مزود الخدمة الخاص بك قد فرض رسو ًما غير صحيحة مقابل لقاح فيروس كوفيد،19-
فاطلب منه استرداد األموال .إذا كنت تعتقد أن مزود الخدمة الخاص بك قد فرض عليك رسو ًما مقابل زيارة
عيادته أو رسو ًما أخرى ،ولكن الخدمة الوحيدة التي حصلت عليها كانت لقاح فيروس كوفيد ،19-فأبلغ عن ذلك
إلى مكتب المفتش العام  ،التابع لوزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية عن طريق االتصال على الرقم
 1-800-HHS-TIPSأو من خالل زيارة الموقع اإللكتروني .TIPS.HHS.GOV

احم نفسك من االحتيال
ِ

•حافظ على أمان معلوماتك الشخصية والمالية.
•احذر من المحتالين الذين يطلبون المال أو رقم برنامج  Medicareالخاص بك إلعطائك لقاح فيروس
دورا في قائمة انتظار تلقي اللقاح.
كوفيد 19-أو ً
•ال يمكنك الدفع مقابل وضع اسمك في قائمة تلقي اللقاح.
•ال يمكنك الدفع للحصول على اللقاح.
•ال تشارك معلوماتك الشخصية أو المالية إذا اتصل بك أي شخص ما أو أرسل إليك رسالة نصية أو رسالة
بريد إلكتروني وقدم إليك وعدًا بحصولك على اللقاح مقابل رسوم.

اعرف المزيد عن لقاح فيروس كوفيد19-
•للحصول على مزيد من المعلومات حول تغطية برنامج  Medicareللقاح فيروس كوفيد 19-والخدمات
األخرى ذات الصلة ،تفضل بزيارة  .Medicare.gov/medicare-coronavirusأو اتصل على الرقم
) .1-800-MEDICARE (1-800-633-4227ويمكن لمستخدمي الهاتف النصي االتصال على الرقم
.1-877-486-2048
•للحصول على المعلومات حول التقدم المحرز في توفير اللقاح ،تفضل بزيارة .CDC.gov/coronavirus
•اتصل باإلدارة الصحية المحلية الخاصة بك من خالل CDC.gov/publichealthgateway/
.healthdirectories/index.html

يحق لك الحصول على المعلومات الخاصة باشتراكك في برنامج  Medicareبصيغة يسهل الوصول
ضا تقديم شكوى
اليها مثل الطباعة بحروف كبيرة أو بطريقة برايل أو في تنسيق ملف صوتي .يحق لك أي ً
إذا شعرت بأنك تعرضت للتمييز .تفضل بزيارة Medicare.gov/about-us/nondiscrimination/
 ،accessibility-nondiscrimination.htmlأو اتصل بالرقم 1-800-MEDICARE
( )1-800-633-4227للحصول على المزيد من المعلومات .ويمكن لمستخدمي الهاتف النصي االتصال
على الرقم .1-877-486-2048

تم إنتاج هذا المنتج على نفقة دافعي الضرائب في الواليات المتحدة.
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