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Szczepionka przeciwko COVID-19
Szczepionka przeciwko COVID-19 pomaga zmniejszyć ryzyko zachorowania, 
współpracując z naturalnymi mechanizmami obronnymi organizmu w celu 
bezpiecznego wytworzenia ochrony (odporności) na wirusa. Medicare pokrywa 
bezpłatnie koszt zaktualizowanej szczepionki przeciwko COVID-19. Zaktualizowana 
szczepionka jest ukierunkowana na oryginalny szczep wirusa COVID-19 i 2 warianty 
Omicron (BA.4/BA.5).
Jeśli masz obniżoną odporność (tak jak osoby, które przeszły przeszczep narządu i 
są bardziej narażone na infekcje i inne choroby), Medicare pokryje trzecią dawkę 
szczepionki COVID-19 co najmniej 28 dni po drugiej dawce.
Uwaga: Nie mieszaj szczepionek w celu uzyskania trzeciej dawki. Jeśli twoje pierwsze 
2 dawki były marki Pfizer, twoja trzecia dawka również powinna być marki Pfizer. 
Jeśli twoje pierwsze 2 dawki były marki Moderna, twoja trzecia dawka również 
powinna być marki Moderna.

Zaktualizowana szczepionka przeciwko COVID-19
Medicare pokrywa również koszt zaktualizowanej szczepionki przeciwko COVID-19.
• Jeśli otrzymałeś szczepionkę Pfizer lub Moderna przeciwko COVID-19, możesz 

otrzymać zaktualizowaną szczepionkę co najmniej 5 miesięcy po przyjęciu 
drugiej dawki serii szczepionek Pfizer lub Moderna przeciwko COVID-19.

• Jeśli otrzymałeś szczepionkę COVID-19 Johnson & Johnson, możesz otrzymać 
zaktualizowaną co najmniej 2 miesiące po wykonaniu pierwszej szczepionki.

• Jeśli masz co najmniej 50 lat lub masz umiarkowaną lub poważną obniżoną 
odporność, możesz bezpłatnie otrzymać drugą zaktualizowaną szczepionkę 
przeciwko COVID-19, co najmniej 4 miesięcy po pierwszej. Twoja druga 
zaktualizowana szczepionka musi pochodzić od firmy Pfizer lub Moderna. Nie 
musi to być ta sama szczepionka, co pierwsza szczepionka przeciwko COVID-19.

• Kiedy wybierasz się na zastrzyk, pamiętaj o zabraniu ze sobą czerwono-biało-
niebieskiej karty Medicare, aby placówka mogła obciążyć Medicare. Będziesz 
potrzebować karty Medicare, nawet jeśli jesteś zapisany do planu Medicare 
Advantage. Jeśli potrzebujesz oficjalnej kopii swojej karty, zaloguj się (lub utwórz) 
swoje bezpieczne konto na Medicare.gov, aby ją wydrukować.

https://www.medicare.gov/
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Zaktualizowana szczepionka przeciwko COVID-19 (ciąg dalszy)

• Jeśli wypełnisz formularz w celu otrzymania szczepionki, możesz zostać poproszony 
o podanie numeru grupy swojego ubezpieczyciela. Jeśli masz część B, pozostaw to 
pole puste lub wpisz „nie dotyczy”. Jeśli masz problem z formularzem, porozmawiaj 
ze swoim usługodawcą medycznym.

• Jeśli masz Medicare i jesteś niepełnosprawny lub napotykasz inne trudności związane 
z dotarciem do miejsca oddalonego od domu w celu zaszczepienia, Medicare zapłaci 
lekarzowi lub innemu opiekunowi za podanie szczepionki przeciwko COVID-19 w 
twoim domu.

Dowiedz się więcej o szczepionce przeciwko COVID-19
• Wejdź na stronę Medicare.gov/medicare-coronavirus, aby uzyskać więcej informacji 

na temat udostępniania szczepień przeciwko COVID-19 przez Medicare i innych 
usług powiązanych. 

• Zadzwonić pod numer 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Użytkownicy 
korzystający z TTY (niedosłyszący) mogą dzwonić pod numer 1-877-486-2048.

• Wejdź na stronę CDC.gov/coronavirus.
• Skontaktuj się ze swoim lokalnym wydziałem ds. zdrowia na stronie  

CDC.gov/publichealthgateway/healthdirectories/index.html.
• Wejdź na stronę Medicare.gov/coverage/coronavirus-disease-2019-covid-19-vaccine.

Masz prawo uzyskać informacje z Medicare w dostępnym formacie, takim jak duży 
druk, brajl lub audio. Przysługuje Ci również prawo złożenia skargi, jeśli uważasz, że 
spotkałeś(-aś) się z dyskryminacją. Wejdź na stronę Medicare.gov/about-us/accessibility- 
nondiscrimination-notice lub zadzwoń pod numer 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 
aby uzyskać więcej informacji. Użytkownicy korzystający z TTY (niedosłyszący) mogą 
dzwonić pod numer 1-877-486-2048.

Broszura została wyprodukowana na koszt amerykańskiego podatnika.
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