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Medicare pokrywa koszty szczepienia COVID-19
Osoby w wieku 65 lat i starsze cierpiące na ciężkie i przewlekłe schorzenia są narażone
na poważniejsze zachorowania na koronawirusa 2019 (COVID-19). Bardzo ważne, aby
porozmawiać ze swoim lekarzem lub lokalnym wydziałem zdrowia o możliwości przyjęcia
szczepionki, aby chronić siebie i swoich najbliższych przed COVID-19.
Szczepionka na COVID-19 i jej podanie są świadczone bezpłatnie. Po zaszczepieniu na
COVID-19, dostawca szczepionki nie może obciążyć Cię kosztami wizyty w placówce lub
inną opłatą, jeśli szczepienie jest jedyną usługą, z której korzystasz. Jeśli korzystasz z innych
usług medycznych w tym samym czasie, co podanie szczepionki na COVID-19, możesz
ponieść część kosztów lub zostać obciążony opłatą za te usługi.
Pamiętaj, aby mieć przy sobie czerwoną, białą lub niebieską kartę Medicare, aby Twój
dostawca usług zdrowotnych mógł obciążyć kosztami Medicare. Kartę Medicare należy
mieć przy sobie nawet jeśli uczestniczysz w planie Medicare Advantage Plan. Zaloguj się do
(lub utwórz) bezpieczne konto na stronie Medicare.gov, aby wydrukować oficjalną kopię.

Jeśli zapłaciłeś/aś za szczepienie na COVID-19
Jeśli zapłaciłeś/aś opłatę lub otrzymałeś/aś rachunek za szczepionkę na COVID-19, sprawdź
poniższą listę, aby dowiedzieć się, czy Twój dostawca miał prawo Cię obciążyć:
• Sprawdź rachunki i wyciągi otrzymane od dostawcy, czy nie zawierają błędów.
• Zadzwoń do placówki dostawcy i zapytaj o wszelkie opłaty, które uważasz za
niepoprawne. Osoba, z którą będziesz rozmawiać może pomóc Ci zrozumieć, jakie
usługi otrzymałeś/aś lub sprawdzi, czy nie popełniono błędu w naliczaniu opłat.
• Jeśli jesteś objęty/a programem Original Medicare sprawdź, czy zestawienie „Medicare
Summary Notice” nie zawiera błędów. Zgłoś wszelkie podejrzenia do Medicare,
dzwoniąc na numer 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Użytkownicy TTY
(niedosłyszący) mogą dzwonić pod numer 1–877–486–2048.
• Jeśli masz inne ubezpieczenie, np. plan Medicare Advantage Plan, zapoznaj się z
wyjaśnieniem świadczeń („Explanation of Benefits”). Zgłoś wszelkie podejrzenia
swojemu ubezpieczycielowi.
Jeśli uważasz, że Twój dostawca obciążył Cię błędnie za szczepienie na COVID-19,zażądaj
zwrotu pieniędzy. Jeśli uważasz, że Twój dostawca obciążył Cię za wizytę w placówce lub
naliczył inną opłatę, lecz jedyną usługą, jaką otrzymałeś/aś była szczepionka na COVID-19,
zgłoś to do Biura Głównego Inspektora (Office of the Inspector General) w Amerykańskim
Wydziale ds. Zdrowia i Usług dla Ludności (U.S. Department of Health and Human
Services), dzwoniąc pod numer 1-800-HHS-TIPS lub wchodząc na stronę TIPS.HHS.GOV.

Chroń się przed oszustwami
• Trzymaj swoje dane osobowe i informacje finansowe w bezpiecznym miejscu.
• Uważaj na oszustów, którzy proszą o pieniądze lub numer Medicare, aby podać
szczepionkę na COVID-19 lub wpisać na listę oczekujących.
• Nie można płacić za umieszczenie na liście szczepienia.
• Nie można płacić za uzyskanie dostępu do szczepionki.
• Nie przekazuj swoich danych osobowych lub informacji finansowych, jeśli ktoś zadzwoni,
napisze wiadomość lub wyśle e-maila obiecując dostęp do szczepienia za opłatą.

Dowiedz się więcej o szczepionce na COVID-19
• Więcej informacji na temat udostępniania szczepień na COVID-19 przez Medicare i innych
usług powiązanych znajdziesz na stronie Medicare.gov/medicare-coronavirus. Możesz
też zadzwonić pod numer 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Użytkownicy TTY
(niedosłyszący) mogą dzwonić pod numer 1–877–486–2048.
• Aby dowiedzieć się więcej o postępie w realizacji szczepień, wejdź na stronę
CDC.gov/coronavirus.
• Skontaktuj się ze swoim lokalnym wydziałem ds. zdrowia na stronie
CDC.gov/publichealthgateway/healthdirectories/index.html.

Masz prawo uzyskać informacje z Medicare w przyjaznym formacie, takim jak duże
czcionki, tekst pisany alfabetem Braille’a lub w formacie dźwiękowym. Przysługuje Ci
również prawo złożenia skargi, jeśli uważasz, że spotkała Cię dyskryminacja. Wejdź
na stronę Medicare.gov/about-us/nondiscrimination/accessibility-nondiscrimination.
html, lub zadzwoń na numer 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), aby uzyskać
więcej informacji. Użytkownicy TTY (niedosłyszący) mogą dzwonić pod numer
1–877–486–2048.
Broszura została wyprodukowana na koszt amerykańskiego podatnika.
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