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 Medicareهزینه واکسن کووید 19-را پوشش میدهد
بزرگساالن  65ساله و باالتر با بیماریهای مزمن شدید با احتمال بیشتری ممکن است به بیماری شدید
ناشی از کروناویروس ( 2019کووید )19-دچار شوند .برای دریافت واکسن و محافظت از خودتان و
عزیزانتان در برابر کووید ،19-حتما ً با پزشکتان یا اداره بهداشت محل خود تماس بگیرید.
بابت تهیه و تزریق واکسن کووید 19-هزینهای به شما تحمیل نمیشود .هنگام دریافت واکسن
کووید ،19-اگر فقط خدمت تزریق واکسن را از ارائهدهنده دریافت کنید ،ارائهدهنده نمیتواند هزینه
مراجعه به مطب یا کارمزدهای دیگر را از شما مطالبه کند .اگر همزمان با دریافت واکسن کووید،19-
خدمات پزشکی دیگری نیز دریافت کنید ،ممکن است ملزم به پرداخت سهم بیمار یا فرانشیز آن
خدمات شوید.
حتما ً کارت قرمز ،سفید و آبی  Medicareرا همراه داشته باشید تا ارائهدهنده خدمات درمانی شما
بتواند برای  Medicareصورتحساب صادر کند .شما به کارت  Medicareنیاز خواهید داشت ،حتی
اگر در پالن بیمه  Medicare Advantageثبتنام کرده باشید .وارد حساب امن خود در
 Medicare.govشوید (یا حساب ایجاد کنید) و نسخه رسمی کارت خود را چاپ کنید.

اگر هزینه دریافت واکسن کووید 19-را بپردازید
اگر هزینه دریافت واکسن کووید 19-را بپردازید یا صورتحسابی در این زمینه برای شما صادر شود،
الزم است که این فهرست را بررسی کنید و ببینید که آیا ارائهدهنده حق مطالبه هزینه از شما را داشته
است یا خیر:
•رسیدها و صورتحسابهای دریافتی از ارائهدهنده را برای یافتن اشتباهات احتمالی بررسی کنید.
•با دفتر ارائهدهنده خود تماس بگیرید و درباره هزینههایی که از نظر شما نادرست است ،از آنها سوال
کنید .فردی که به شما پاسخ میدهد ،ممکن است شما را با خدمات ارائهشده آشنا کند یا قانع شود که
صورتحساب بهاشتباه صادر شده است.
•اگر  Original Medicareدارید« ،اطالعیه خالصه  »Medicareرا برای وجود اشتباه بررسی
کنید .موارد مشکوک را از طریق شماره ) 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227با
 Medicareدر میان بگذارید .کاربران  TTYمیتوانند با  1-877-486-2048تماس بگیرند.
•اگر پوشش دیگری مانند پالن بیمه  Medicare Advantageدارید« ،شرح مزایا»
( )Explanation of Benefitsرا بررسی کنید .موارد مشکوک را به شرکت بیمه گزارش کنید.
اگر فکر میکنید که ارائهدهنده شما هزینه واکسن کووید 19-را بهاشتباه از شما مطالبه کرده است،
استرداد وجه را از آنها درخواست کنید .اگر فکر میکنید که ارائهدهنده شما هزینه مراجعه به مطب یا
کارمزدهای دیگر را از شما مطالبه کرده است ولی فقط سرویس واکسیناسیون کووید 19-را به شما
ارائه کرده است ،موضوع را به دفتر بازرس کل وزارت خدمات بهداشتی و انسانی گزارش کنید .برای
این کار میتوانید با شماره  1-800-HHS-TIPSتماس بگیرید یا به  TIPS.HHS.GOVمراجعه کنید.

پیشگیری از کالهبرداری
•اطالعات شخصی و مالی خود را محرمانه نگه دارید.
•مراقب کالهبردارانی که بابت ارائه واکسن کووید 19-یا ثبتنام شما در فهرست انتظار واکسن از شما پول
یا شماره  Medicareمطالبه میکنند ،باشید.
•با پرداخت پول نمیتوانید نام خود را در فهرست دریافت واکسن ثبت کنید.
•دسترسی به واکسن با پرداخت پول امکانپذیر نیست.
•اطالعات شخصی یا مالی خود را در اختیار کسانی که از طریق تماس ،یا ارسال پیامک یا ایمیل به شما
وعده تهیه واکسن پولی میدهند ،قرار ندهید.

اطالعات بیشتر درباره واکسن کووید19-
•اطالعات شخصی یا مالی خود را در اختیار برای کسب اطالعات بیشتر درباره اقدامات  Medicareدر
زمینه پوشش واکسن کووید 19-و دیگر خدمات مرتبط ،به Medicare.gov/medicare-coronavirus

مراجعه کنید .یا با شماره ) 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227تماس بگیرید .کاربران  TTYمیتوانند
با  1-877-486-2048تماس بگیرند.

•لبرای کسب اطالعات بیشتر درباره فرآیند واکسیناسیون ،به  CDC.gov/coronavirusمراجعه کنید.
•از طریق  CDC.gov/publichealthgateway/ healthdirectories/index.htmlبا اداره بهداشت محل
خود تماس بگیرید.

شما حق دارید که اطالعات  Medicareرا در قالب دسترسیپذیری مانند چاپ درشت ،بریل یا صوتی
دریافت کنید .شما همچنین حق دارید تا در صورت روبرو شدن با برخورد تبعیض آمیز ،شکایت خود
را تنظیم کنید .برای کسب اطالعات بیشتر به Medicare.gov/about-us/nondiscrimination/
 accessibility-nondiscrimination.htmlمراجعه کنید یا با شماره 1-800-MEDICARE
( )1-800-633-4227تماس بگیرید .کاربران  TTYمیتوانند با  1-877-486-2048تماس بگیرند.

این محصول با هزینه مالیاتپردازان ایاالت متحده تولید شده است.
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