KLUCZ
DO OPIEKI
ZDROWOTNEJ
W MIEŚCIE

Odblokuj swoje prawo do
opieki zdrowotnej świadczonej
z zachowaniem godności
i szacunku, bez względu na status
imigracyjny lub wypłacalność

Program
dostępny w całym
mieście w ośrodkach
NYC Health + Hospitals!
Przystąp do programu
NYC Care już dziś!

1-646-NYC-CARE
1-646-692-2273
nyccare.nyc

Prywatność i poufność są gwarantowane.
Przystąpienie do programu NYC Care
nie stanowi ryzyka związanego
z zasadą „obciążenia
społecznego”.

W Nowym Jorku uważamy, że opieka zdrowotna
stanowi prawo człowieka. Każdy w naszym
mieście, niezależnie od miejsca urodzenia czy
stanu finansów, ma prawo do wysokiej jakości,
przystępnej cenowo opieki zdrowotnej. NYC Care
to program zapewniający dostęp do nieodpłatnej
lub niedrogiej opieki zdrowotnej nowojorczykom,
którzy nie kwalifikują się do ubezpieczenia
zdrowotnego lub nie mogą sobie na nie pozwolić.
Od teraz program dostępny jest we wszystkich pięciu
okręgach miasta w ośrodkach NYC Health + Hospitals.
Dzięki NYC Care można:
+ Uzyskać kartę członkowską zapewniającą dostęp
do opieki zdrowotnej w ośrodkach NYC Health +
Hospitals w danym rejonie.

+ W ciągu dwóch tygodni odbyć pierwszą wizytę
u własnego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
który pomoże uniknąć choroby i wskaże inne
świadczenia konieczne w celu zachowania zdrowia.
+ Uzyskać pomoc w razie potrzeby, kontaktując się
z naszym centrum obsługi telefonicznej dostępnym
codziennie przez całą dobę.
+ Uzyskać codzienny, całodobowy dostęp do
niedrogich leków na receptę.
+ Zachować zdrowie dzięki wsparciu całego
zespołu podstawowej opieki zdrowotnej,
w skład którego wchodzą pielęgniarki, specjaliści
w dziedzinie zdrowia psychicznego,
asystenci medyczni, pracownicy socjalni, farmaceuci
i specjaliści do spraw żywienia.
+ Pozwolić sobie na opiekę zdrowotną wysokiej
jakości. Przystąpienie nic nie kosztuje i nie ma
żadnych comiesięcznych opłat. Koszt opieki
medycznej jest przystępny i
zależy od dochodów.
Aby
dowiedzieć się
więcej i przystąpić
do programu, wystarczy
zadzwonić pod numer
1-646-NYC-CARE
1-646-692-2273
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