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واکسنکووید-19
واکسن کووید-19 به کاهش خطر بیماری کمک می کند و این امر از طریق کار با سیستم دفاعی طبیعی 

بدن برای افزایش بی خطر محافظت در مقابل ویروس )ایمنی( صورت می گیرد. Medicare )مدیکر( 
واکسن به روزشده کووید-19 را بدون هزینه ای برای شما پوشش می دهد. واکسن به روزرسانی شده سویه 

کووید-19 اصلی و گونه امیکرون )BA.4/BA.5( را هدف می گیرد.

در صورتیکه نقص سیستم ایمنی دارید )مانند افرادی که پیوند عضو داشته اند و بیشتر در معرض خطر 
عفونت یا سایر بیماری ها هستند(، Medicare دوز سوم واکسن کووید-19 را حداقل 28 روز بعد از دوز 

دوم پوشش خواهد داد.

توجه: برای دوز سوم خود واکسن  مشابه بزنید. اگر دو دوز اول شما فایزر بوده، دوز سوم شما هم باید 
فایزر باشد. اگر 2 دوز اول شما مدرنا بوده، دوز سوم شما هم باید مدرنا باشد.

واکسنبهروزشدهکووید-19
هم کووید-19 به روز شده را تزریق بدون هزینه پوشش می دهد.

در صورتیکه واکسن کووید-19 فایزر یا مدرنا را دریافت کرده اید، می توانید تزریق به روز شده را 	 
حداقل 5 ماه بعد از انجام دوز دوم خود از سری واکسن های کووید-19 مدرنا یا فایزر دریافت کنید.

در صورتیکه واکسن کووید-19 جانسون و جانسون را دریافت کرده اید، می توانید تزریق به روز شده 	 
را حداقل 2 ماه بعد از دریافت دوز اول دریافت کنید.

در صورتیکه 50 ساله یا بیشتر هستید، یا نقص ایمنی خفیف تا شدید دارید، حداقل 4 ماه بعد از دوز 	 
اول می توانید دوز دوم واکسن کووید-19 به روز شده را بدون هزینه دریافت کنید. واکسن به روز شده 

دوم شما باید از فایزر یا مدرنا باشد. الزم نیست مشابه با واکسن کووید-19 اول شما باشد.

وقتی برای انجام تزریق می روید، اطمینان حاصل کنید که کارت قرمز، سفید و آبی Medicare خود 	 
را به همراه دارید تا ارائه دهنده شما بتواند برای Medicare صورتحساب صادر کند. شما به کارت 
Medicare خود نیاز خواهید داشت حتی اگر در طرح Medicare Advantage ثبت نام کرده باشید. 

اگر نسخه رسمی کارت خود را می خواهید، حساب امن خود را در Medicare.gov ایجاد کرده یا به 
آن وارد شوید تا کارت را چاپ کنید. 
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واکسن کووید-19 به روز شده )ادامه(
در صورتیکه برای دریافت واکسن فرمی را پر می کنید، ممکن است شماره گروه بیمه گرتان از شما 	 

خواسته شود. در صورتیکه بخش B را دارید، این قسمت را خالی بگذارید یا “N/A” را بنویسید. اگر 
با فرم مشکل دارید، با ارائه دهنده خود صحبت کنید.

در صورتیکه Medicare و معلولیت دارید یا مشکالت دیگری در رفتن به مکانی به دور از خانه 	 
به منظور واکسیناسیون دارید، Medicare به پزشک یا ارائه دهنده دیگر پرداخت می¬کند تا واکسن 

کووید-19 را در منزلتان ارائه دهد.  

اطالعاتبیشتردربارهواکسنکووید-19
برای کسب اطالعات بیشتر درباره اقدامات Medicare در زمینه پوشش واکسن کووید-19 و دیگر 	 

خدمات مرتبط، به Medicare.gov/medicare-coronavirus مراجعه کنید. 

 یا با شماره )MEDICARE )1-800-633-4227-800-1 تماس بگیرید. کاربران TTY می توانند با	 
2048-486-877-1 تماس بگیرند.

به CDC.gov/coronavirus مراجعه کنید.	 

از طریق CDC.gov/publichealthgateway/healthdirectories/index.html با اداره بهداشت محل خود 	 
تماس بگیرید.

به Medicare.gov/coverage/coronavirus-disease-2019-covid-19-vaccine مراجعه کنید.	 

شما حق دارید که اطالعات Medicare را در قالب دسترسی پذیری مانند چاپ درشت، بریل یا صوتی 
دریافت کنید. شما همچنین حق دارید تا در صورت روبرو شدن با برخورد تبعیض آمیز، شکایت خود 

 Medicare.gov/about-us/accessibility- را تنظیم کنید. برای کسب اطالعات بیشتر به نشانی
 1-800-MEDICARE )1-800-633-4227( مراجعه کنید یا با شماره nondiscrimination-notice

تماس بگیرید. کاربران TTY می توانند با 2048-486-877-1 تماس بگیرند.

این محصول با هزینه مالیات پردازان ایاالت متحده تولید شده است.
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