
POMÓŻ SWOIM  
PRACOWNIKOM 
UZYSKAĆ OPIEKĘ  
ZDROWOTNĄ  
DZIĘKI NYC CARE  
Wierzymy, że każdy nowojorczyk ma prawo do podstawowej, profilaktycznej 
i specjalistycznej opieki zdrowotnej, niezależnie od swojego statusu 
imigracyjnego i możliwości zapłaty. Jako pracodawca jesteś kluczowym 
partnerem w kwestii dbania o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników. 

Zapewnienie wysokiej jakości, kompleksowej opieki zawsze 
miało fundamentalne znaczenie dla NYC Health + Hospitals, 
miejskiego publicznego systemu opieki zdrowotnej. Chociaż 
COVID-19 dotknął wszystkich nowojorczyków, znacznie 
bardziej dotyczyło to osób bez dostępu do kompleksowej 
opieki zdrowotnej. NYC Care, czyli program dostępu do 
opieki zdrowotnej prowadzony przez NYC Health + Hospitals, 
w czasie dalszej walki i stawiania czoła wyzwaniom pandemii, 
będzie nadal wypełniał te luki z myślą o dbaniu o lepsze 
zdrowie wszystkich nowojorskich społeczności. Jeszcze dziś 
poinformuj swoich pracowników o możliwości zostania 
członkiem NYC Care, aby pomóc tym, którzy nie mają 
ubezpieczenia, w uzyskaniu przystępnej cenowo opieki 
zdrowotnej. 

DLACZEGO WARTO ZASTANOWIĆ SIĘ NAD NYC CARE? 

Dbasz (care) o zdrowie swoich pracowników. Oni dbają o twoją firmę, mają swój udział 
w twoich sukcesach i chcesz, żeby cieszyli się zdrowiem. 

Dzięki dostępowi do regularnej, profilaktycznej opieki zdrowotnej (np. badania przesiewowe 
i szczepienia) pracownicy będą rzadziej nieobecni (absences) w pracy.

Zatrzymasz (retain) swoich pracowników na dłużej, jeśli będą wiedzieli, że zależy Ci na 
zdrowiu ich i ich bliskich. 

Zwiększysz efektywność (efficiency) i produktywność, pomagając swoim pracownikom 
prowadzić zdrowsze życie. 
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NYC Care gwarantuje 
usługi opieki 
zdrowotnej przy 
niewielkich kosztach 
lub bezpłatnie dla 
nowojorczyków, 
którzy nie kwalifikują 
się do ubezpieczenia 
zdrowotnego lub 
których na nie stać.
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Rozpoczęcie rozmowy na temat NYC Care ze swoimi pracownikami 
Poniżej przedstawiamy krótki scenariusz ułatwiający rozmowę, zawierający również typowe pytania dotyczące programu. 

 + Twoje zdrowie jest dla nas ważne.  

 +  Jeśli jesteś chory(-a), zostań w domu i dbaj o siebie. 

 +  Chciał(a)bym również przekazać informacje o programie NYC Care, który zapewnia dostęp do nieodpłatnej lub 
niedrogiej opieki zdrowotnej nowojorczykom, którzy nie kwalifikują się do ubezpieczenia zdrowotnego lub nie 
mogą sobie na nie pozwolić.

 +  Po przystąpieniu do tego programu możesz:  

• Umówić się na pierwszą wizytę u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ciągu dwóch tygodni lub szybciej. 

•  Uzyskać wsparcie zespołu podstawowej opieki zdrowotnej, w skład którego wchodzą pielęgniarki, specjaliści 
w dziedzinie zdrowia psychicznego, asystenci medyczni, pracownicy socjalni, farmaceuci i żywieniowcy. 

•  Kontaktować się z dostępnym 24/7 centrum informacyjnym NYC Care, jeśli potrzebna jest pomoc. 

• Uzyskać dostęp do niedrogich leków na receptę 24/7 i w razie potrzeby uzupełniać ich zapas z dnia na dzień.

P: Gdzie mogę skorzystać z usług NYC CARE? 
O: Obecnie program NYC Care oferuje członkom dostęp do sieci świadczeniodawców i usług w placówkach 
NYC Health + Hospitals. Listę placówek NYC Health + Hospitals można uzyskać, dzwoniąc do centrum informacyjnego 
NYC Care pod numer 1-646-NYC-CARE (1-646-692-2273) lub na stronie internetowej nyccare.nyc. 

P: Czy kwalifikuję się do NYC Care? 
O: Więcej informacji na temat możliwości zakwalifikowania się do programu można uzyskać już dziś, dzwoniąc pod 
numer 1-646-NYC-CARE (1-646-692-2273) .

P: Ile trzeba będzie zapłacić za usługi? 
O: Przystąpienie do programu nic nie kosztuje, nie obowiązują żadne składki ani comiesięczne opłaty. Koszt uzyskania 
opieki zdrowotnej zależy od liczby osób w rodzinie i jej dochodów i zaczyna się od $0. Więcej informacji można 
uzyskać na stronie internetowej nyccare.nyc, gdzie zamieszczono tabelę opłat według skali. 

P: Czy NYC Care jest ubezpieczeniem zdrowotnym?
O: NYC Care jest programem opieki zdrowotnej oferującym dostęp do sieci świadczeniodawców i usług w placówkach 
NYC Health + Hospitals na terenie całego miasta. W przeciwieństwie do ubezpieczenia zdrowotnego, przystąpienie do 
programu nic nie kosztuje, nie obowiązują żadne składki ani comiesięczne opłaty. 

P: Mam już ubezpieczenie zdrowotne. Czy powinienem/powinnam z niego zrezygnować i zapisać się do NYC Care? 
O: Osoby posiadające obecnie ubezpieczenie zdrowotne nie powinny z niego rezygnować. Osoby, które kwalifikują 
się do ubezpieczenia za pośrednictwem swojego pracodawcy, giełdy ubezpieczeń zdrowotnych (Marketplace) lub 
Medicaid, powinny zarejestrować się w programie, do którego są uprawnione. 

P: Gdzie mogę uzyskać więcej informacji lub zapisać się do NYC Care? 
O: Wystarczy zadzwonić pod numer 1-646-NYC-CARE (1-646-692-2273). Linia obsługiwana jest w Twoim języku! 
NYC Care współpracuje również z organizacjami społecznymi, aby wspierać działania informacyjne i proces rejestracji. 
Na stronie internetowej nyccare.nyc można znaleźć dodatkowe informacje i sprawdzić aktualną listę partnerów 
środowiskowych. 

P: Jak można uzyskać broszury? 
O: Na stronie nyccare.nyc/resources można pobrać materiały w 14 językach.    
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