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 COVID 19- وكوفيد Medicare ميديكير تغطية

 يلي:  ما 19-بكوفيد والمتعلقة ( Medicare) ميديكير ببرنامج المغطاة  األصلية  الخدمات تشمل

 

   19-كوفيد اختبار

 لفيروس  اختبار أول  ميديكير برنامج يغطي . 2020  فبراير 4 بعد المقدم   لالختبار ميديكير إلى فاتورة  إصدار لطبيبك يمكن 

  طلب على  الحصول ميديكير  برنامج منك يطلب   األول، االختبار بعد آخر. مؤهل صحية رعاية مقدم   طبيب من طلب دون كورونا

 االختبار  مقابل شيء بأي  مدينًا تكون لن تتلقاها. كورونا لفيروس أخرى  بارات اخت   أي إلجراء  بك  الخاص الخدمة مزود من

  ميديكير خطط  من كل على هذا ينطبق  مشترك(.  دفع  أو مشترك تأمين أو  خصم  يوجد   )ال الصلة ذات المزود وزيارات المختبري

 (. Advantage Medicare) ادفانتج وميديكير االصلية

 19-كوفيد لقاح

 حول المزيد  لمعرفة العامة الصحة بقسم   اتصل أو  طبيبك مع تحدث  ، الوطني  المستوى على COVID-19  تلقاحا توفر مع  •

 من ب  الجزء ويغطي ،  األشخاص لجميع  اللقاح تكلفة الفيدرالية الحكومة دفعت   منطقتك. في توفره   ومدى اللقاح لتلقي أهليتك

 كان إذا عما النظر بغض  ، Medicare برنامج من تفيدينللمس  اللقاح إعطاء تكلفة األصلي Medicare  مديكير برنامج

    .Medicare مزايا خطة  أو األصلي Medicare برنامج لديك

 خطة لديك  كان إذا حتى ،  التطعيم موعد إلى  معك واألزرق واألبيض األحمر  باللون  Medicare  بطاقة أحضر •

Plan Advantage Medicare.   االجتماعي  الضمان رقم  اللقاح موفر منك يطلب  فقد ، معك بطاقتك  تكن  لم  إذا  

 بك.  الخاصة Medicare معلومات عن البحث من يتمكنوا حتى بك  الخاص

 19-لـكوفيد المضادة األجسام عالج

 أو  للخصم، )قابل كاليفالت بتقاسم  مدينًا تكون لن  .19-كوفيد لعالج النسيلة وحيدة  المضادة  األجسام  ميديكير برنامج يغطي 

 مشترك(.  دفع أو  مشترك،

   االلكتروني  بالتواصل الصحية  الرعاية فوائد

  العامة، الصحية الطوارئ حالة أثناء الفيديو. تقنية  باستخدام  لطبيبك كاملة زيارة  هي االلكتروني بالتواصل الصحية الرعاية خدمة 

  األخرى والزيارات الوقائية الصحية والفحوصات العقلية الصحة واستشارات واألطباء المستشفى زيارات ميديكير برنامج يغطي

  في المزايا  هذه  إلى الوصول يمكنك ميديكير.  يستخدمون الذين األشخاص لجميع االلكتروني واصلبالت الصحية الرعاية عبر

  لهذه   المشترك( الدفع  أو المشترك التأمين  )مثل القياسية التكلفة بمشاركة  مدينًا تكون قد الصحية. الرعاية أماكن  في أو المنزل

  تكاليفها على  للتعرف  بخطتك فاتصل ميديكير، برنامج مزايا خطة ديكل  كانت إذا  المزيد. لمعرفة بمزودك اتصل ولكن الخدمات،

   وتغطيتها.

   الطبية الوصفات مأل إعادة

  الجزء أدوية  بخطة فاتصل اليد،  متناول في إضافي دواء  لديك يكون بحيث  مبكًرا الطبية  وصفاتك ملء إعادة  في ترغب  كنت إذا 

   جًدا.  قريب وقت في الطبية الوصفات  معظم  تعبئة إعادة من تمنعك التي  القيود خطتك تزيل أن يجب   بك. الخاصة D د

  وقيود   بتكاليف بذلك القيام  يمكنها  لكن   االصلية،  مديكير  به   تقوم ما  كل  فانتج اد  ميديكير  برنامج  مزايا  خطط  تغطي   أن يجب 

   مختلفة.
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 العامة  الصحية الطوارئ أثناء الرعاية إلى الوصول كيفية

  خدمات  إلى الوصول على   للحفاظ D د  والجزء  ادفانتج ميديكير  خطط  تعمل  أن يجب   العامة، الصحية  الطوارئ  حالة  أثناء 

 الموصوفة.  واألدوية   الصحية الرعاية 

 

 :     Advantage Medicare  ادفانتج ميديكير  خطط تكون  أن يجب  

  الشبكة خارج األخرى والمرافق والمستشفيات األطباء مكاتب في الصحية الرعاية خدمات بتلقي  لك تسمح •

  الشبكة خارج  المستلمة  للخدمات الشبكة داخل التكاليف   تقاسم   مبالغ تحميل •

  اإلحالة متطلبات عن التنازل •

  عدم  كان إذا  الموصوفة، األدوية أو  الرعاية من معينة أنواع على الحصول قبل الخطة  إخبار منك  تتطلب التي  القواعد  تعليق •

  الرعاية إلى  الوصول  تقييد   أو التكاليف  زيادة  إلى يؤدي قد مسبقًا بالخطة  لاالتصا

    : D  د الجزء  خطط تكون  أن يجب  

  الشبكة خارج  الصيدليات في الوصفات كتيب من D  د الجزء أدوية تعبئة •

o د  الجزء خطط  تقوم  أن  يجب(D) د  الجزء أدوية على الحصول  منك يُتوقع ال عندما بذلك(D)  صيدلية  في المغطاة 

  الشبكة  داخل

 طلبك  على بناءً  بك  الخاصة التعبئة بإعادة  اإلمداد من األقصى  الحد تغطية •

 

  برنامج  يغطيه  ما  فهم  في  مساعدة  إلى بحاجة  كنت  إذا   (SHIP) بالوالية  الصحي  للتأمين المساعدة ببرنامج  اتصل  

   الرعاية.  إلى  الوصول وكيفية  ير ميديك

 
 

 بك SHIP الخاص بالوالية الصحي  للتأمين المساعدة  برنامج لتجد

 

 877-839-2675 المجاني:  الهاتف  رقم

 ممديكير"(. Medicare"  قل ،  مكالمتك من الغرض  عن  سؤالك )عند 

 www.shiphelp.org   المحلي  SHIP موقع  اليجاد االلكتروني  الموقع 

 ."( Locator SHIP"  أو "Help Medicare Local Find"  المسمى البرتقالي الزر على   )انقر

 

 

 واشنطن اإلنسانية، والخدمات الصحة وزارة المجتمعية، للحياة األمريكية اإلدارة  من  90SATC0002 رقم  بمنحة جزئيًا، الوثيقة، هذه دعم تم 

 واستنتاجاتهم.  نتائجهم عن بحرية التعبير  على الحكومة رعاية تحت بمشاريع يقومون الذين المنح على الحاصلين تشجيع يتم .20201 العاصمة

   المجتمعية. الحياة لسياسة الرسمية ةاإلدار بالضرورة اآلراء أو النظر وجهات تمثل ال لذلك،
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http://www.shiphelp.org/

