NYC CARE

Program dostępny w całym mieście
w ośrodkach NYC Health + Hospitals!

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

Zadzwoń pod numer 646-NYC-CARE, aby dołączyć do programu
NYC Care już dziś!
Korzyści dla uczestników programu NYC Care
+ Pierwsza wizyta u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej przed upływem dwóch tygodni
+ Szczepienia, mammografia i inne rutynowe badania przesiewowe, aby zachować zdrowie
+ Opieka w zakresie zdrowia psychicznego i zaburzeń związanych z nadużywaniem
substancji psychoaktywnych
+ Usługi specjalistów, na przykład w dziedzinie kardiologii, podologii, położnictwa,
ginekologii i okulistyki
+ Niedrogie leki na receptę w dzień i w nocy
+ Przedstawiciele ds. obsługi klienta mówiący w twoim języku
Aby dowiedzieć się więcej
i przystąpić do programu,
wystarczy zadzwonić pod numer

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”.

BĄDŹMY W KONTAKCIE. OBSERWUJ NAS.

Polish_09/20

NYC CARE

Available citywide at
NYC Health + Hospitals locations!

NYC Care is a health care access program that guarantees services at little
or no-cost to New Yorkers who do not qualify for or cannot afford health
insurance. Unlock your right to affordable health care with dignity and respect,
regardless of your immigration status or ability to pay.

Call 646-NYC-CARE to become a member of NYC Care today!
NYC Care Member Benefits

+ First visit within two weeks with a dedicated primary care provider
+ Vaccinations, mammograms and other routine screenings to stay healthy
+ Mental health care and substance-use disorder services
+ Specialty services, such as cardiology, podiatry, obstetrics, gynecology and vision care
+ Low-cost prescription medications day or night
+ Customer service representatives who speak your language

To learn more and to enroll, call

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

Privacy and confidentiality are
guaranteed. NYC Care enrollment
does not pose a risk under the
‘public charge’ rule.

STAY CONNECTED. FOLLOW US.

