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Το Medicare καλύπτει το εμβόλιο COVID-19
Οι ενήλικες ηλικίας 65 ετών και άνω με σοβαρές χρόνιες ιατρικές παθήσεις διατρέχουν
μεγαλύτερο κίνδυνο για πιο σοβαρή ασθένεια από τη νόσο του κορονοϊού 2019
(COVID-19). Είναι σημαντικό να μιλήσετε με το γιατρό σας ή το τοπικό τμήμα
υγείας σχετικά με τη λήψη του εμβολίου για την προστασία του εαυτού σας και των
αγαπημένων σας προσώπων από το COVID-19.
Δεν πληρώνετε τίποτα για το εμβόλιο COVID-19 και τη χορήγηση του εμβολίου. Όταν
λαμβάνετε εμβόλιο για τον COVID-19, ο πάροχός σας δεν μπορεί να σας χρεώσει για
επίσκεψη στο γραφείο ή άλλη αμοιβή εάν το εμβόλιο είναι η μόνη ιατρική υπηρεσία που
λαμβάνετε. Εάν λάβετε άλλες ιατρικές υπηρεσίες ταυτόχρονα με το εμβόλιο COVID-19,
ενδέχεται να οφείλετε μια πληρωμή ή έκπτωση για αυτές τις υπηρεσίες.
Φροντίστε να έχετε μαζί σας την κόκκινη, λευκή και μπλε κάρτα Medicare, ώστε ο
πάροχος υγειονομικής περίθαλψης να μπορεί να χρεώσει το Medicare. Θα χρειαστείτε
την κάρτα Medicare, ακόμα κι αν είστε εγγεγραμμένοι σε ένα πρόγραμμα Medicare
Advantage. Συνδεθείτε (ή δημιουργήστε) τον ασφαλή λογαριασμό σας στο Medicare.gov
για να εκτυπώσετε ένα επίσημο αντίγραφο.

Εάν πληρώσατε για να πάρετε ένα εμβόλιο COVID-19
Εάν πληρώσατε ένα τίμημα ή λάβατε τιμολόγιο για ένα εμβόλιο COVID-19, ελέγξτε
αυτήν τη λίστα για να δείτε εάν ο πάροχος σας θα έπρεπε να σας χρεώσει:
• Ελέγξτε τις αποδείξεις και τις δηλώσεις που λαμβάνετε από τον παροχέα σας για
τυχόν λάθη.
• Καλέστε το γραφείο του παροχέα σας για να ρωτήσετε για τυχόν χρεώσεις που
πιστεύετε ότι είναι λανθασμένες. Το άτομο στο οποίο μιλάτε μπορεί να σας βοηθήσει
να κατανοήσετε καλύτερα τις υπηρεσίες που έχετε, ή να συνειδητοποιήσετε ότι
έκανε σφάλμα χρέωσης.
• Εάν διαθέτετε Original Medicare, ανατρέξτε στην “Περιληπτική Ανακοίνωση
Medicare” για σφάλματα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτα στοιχεία στη Medicare
καλώντας στο 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Οι χρήστες TΤΥ μπορούν
να καλέσουν 1-877-486-2048.
• Εάν έχετε άλλη κάλυψη όπως το Πρόγραμμα Medicare Advantage, ανατρέξτε στην
“Επεξήγηση των παροχών”. Αναφέρετε οτιδήποτε ύποπτο στον ασφαλιστή σας.
Εάν πιστεύετε ότι ο πάροχος σας σας χρεώνει εσφαλμένα για το εμβόλιο COVID-19,
ζητήστε του επιστροφή χρημάτων. Εάν πιστεύετε ότι ο πάροχος σας σας χρεώνει για

επίσκεψη στο γραφείο ή άλλη αμοιβή, αλλά η μόνη υπηρεσία που λάβατε ήταν ένα εμβόλιο
COVID-19, αναφέρετέ τα στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή, του Υπουργείου Υγείας και
Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ καλώντας στο 1-800-HHS-TIPS ή κάνοντας επίσκεψη
στο TIPS.HHS.GOV.

Προστατέψτε τον εαυτό σας από απάτη
• Διατηρήστε τα προσωπικά και οικονομικά στοιχεία σας ασφαλή.
• Προσοχή στους απατεώνες που ζητούν χρήματα ή τον αριθμό Medicare για να σας
δώσουν το εμβόλιο COVID-19 ή μια θέση στη λίστα αναμονής εμβολίων.
• Δεν μπορείτε να πληρώσετε για να βάλετε το όνομά σας σε λίστα για να πάρετε
το εμβόλιο.
• Δεν μπορείτε να πληρώσετε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε εμβόλιο.
• Μην κοινοποιείτε τα προσωπικά ή οικονομικά στοιχεία σας εάν κάποιος καλέσει, στείλει
γραπτό μήνυμα ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας υπόσχονται πρόσβαση
στο εμβόλιο έναντι αμοιβής.

Μάθετε περισσότερα για το εμβόλιο COVID-19
• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη από την Medicare του εμβολίου
COVID-19 και άλλες σχετικές υπηρεσίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση Medicare.gov/
medicare-coronavirus. Ή καλέστε στο 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Οι χρήστες
TΤΥ μπορούν να καλέσουν 1-877-486-2048.
• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο του εμβολίου, επισκεφθείτε το
CDC.gov/coronavirus.
• Επικοινωνήστε με το τοπικό τμήμα υγείας σας στο CDC.gov/publichealthgateway/
healthdirectories/index.html.

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε πληροφορίες της Μedicare σε προσβάσιμη μορφή,
όπως μεγάλα γράμματα, Braille ή ήχο. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε
παράπονα αν αισθάνεστε ότι έχετε υποστεί διάκριση. Επισκεφτείτε το Medicare.gov/
about-us/nondiscrimination/accessibility-nondiscrimination.html, ή καλέστε στο
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) για περισσότερες πληροφορίες. Οι χρήστες
TΤΥ μπορούν να καλέσουν 1-877-486-2048.
Αυτό το προϊόν παρήχθη με έξοδα φορολογουμένων στις ΗΠΑ.
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