
Co warto wiedzieć na temat 

COVID-19: szczepienia, testy, 
leczenie i sytuacja pacjenta 

Szczepienia, testy i leki na COVID-19 
są bezpłatne dla członków Medicaid 
•  Medicaid w stanie Nowy Jork

pokrywa koszty wielu testów,
szczepień, dawek przypominających
i leków na COVID-19.

•  Muszą być one zatwierdzone lub
dopuszczone przez FDA.

•  Usługi związane z COVID-19
są bezpłatne dla członków.
Świadczeniodawcy i apteki nie
mogą pobierać opłat.

•  Leki mogą obejmować
przeciwciała monoklonalne
i środki przeciwwirusowe.

•  Pytania dotyczące szczepień, badań
lub leków na COVID-19 należy
kierować do świadczeniodawcy lub
farmaceuty.

Więcej informacji 
•  Pytania na temat kosztów

w modelu Fee For Service (FFS)
należy kierować do Wydziału ds.
Tworzenia i Realizacji Programów
(Division of Program Development
and Management, DPDM) Urzędu
ds. Programów Ubezpieczenia
Zdrowotnego (Office of Health
Insurance Programs, OHIP). Numer
telefonu: (518) 473-2160, adres
e-mail: FFSMedicaidPolicy@
health.ny.gov.

•  Pytania na temat kosztów w opieki
farmaceutycznej FFS należy
kierować do Działu Polityki
Farmaceutycznej Medicaid
(Medicaid Pharmacy Policy Unit).
Numer telefonu: (518) 486-3209,
adres e-mail: PPNO@health.ny.gov.

•  Pytania na temat kosztów
w modelu opieki zarządzanej
należy kierować do pracowników
programu opieki zarządzanej.

Szczepienia przeciwko COVID-19 
Czy Medicaid w stanie Nowy Jork pokrywa koszty szczepienia przeciwko COVID-19?
Tak. Członkowie mogą bezpłatnie otrzymać szczepionkę lub dawkę przypominającą 
przeciwko COVID-19. 

Jakie szczepionki są objęte ubezpieczeniem?
Wszystkie szczepionki i dawki przypominające są objęte ubezpieczeniem. Muszą one być 
zatwierdzone lub dopuszczone do użytku przez FDA. 

Gdzie można się zaszczepić?
Członkowie mogą zaszczepić się w gabinetach lekarskich, aptekach i ośrodkach opieki 
zdrowotnej. 

Do kogo zwrócić się w razie pytań na temat szczepienia przeciwko COVID-19?
Świadczeniodawca lub farmaceuta może udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące 
szczepionki lub dawki przypominającej.

Testy na COVID-19 
Jakiego rodzaju badania są objęte ubezpieczeniem?
Medicaid pokrywa koszty testów na COVID-19, w tym niektórych testów domowych. Dotyczy to 
zarówno testów antygenowych, jak i testów PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy). Farmaceuta 
lub świadczeniobiorca poinformuje, które marki testów są objęte ubezpieczeniem. 

Gdzie można się przebadać?
Test można wykonać w wielu gabinetach lekarskich, przychodniach i aptekach. Badanie można 
również przeprowadzić w domu. Członkowie mogą odebrać test domowy w aptece, która 
przyjmuje pacjentów Medicaid. Farmaceuta udzieli niezbędnych informacji. Bezpłatne testy 
domowe można uzyskać na stronie COVIDtests.gov lub w okręgowym wydziale zdrowia. Dane 
kontaktowe okręgowych wydziałów zdrowia: https://health.ny.gov/contact/contact_information/.

Kiedy należy wykonać test?
CDC zaleca natychmiastowe wykonanie testu, jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy COVID-19. 
Test należy również wykonać, jeżeli miało się kontakt z osobą zakażoną COVID-19. 

Co zrobić w przypadku pozytywnego wyniku testu?
O pozytywnym wyniku testu należy poinformować świadczeniodawcę. Pomoże on 
w uzyskaniu odpowiedniej opieki. Może również udzielić pomocy w przypadku 
utrzymującego się złego samopoczucia po przebyciu COVID-19. 

Leki na COVID-19 
Czy NYS Medicaid pokrywa koszty leczenia COVID-19?
Tak, członkowie mogą skorzystać z bezpłatnego leczenia COVID-19 za pomocą leków 
zatwierdzonych lub dopuszczonych przez FDA.

Jakie leki na COVID-19 są objęte ubezpieczeniem?
Medicaid obejmuje leki przeciwwirusowe i przeciwciała monoklonalne. Muszą one być 
zatwierdzone lub dopuszczone do użytku przez FDA. Leczenie może pomóc organizmowi  
w walce z wirusem. Ważne jest, aby poinformować świadczeniodawcę natychmiast po uzyskaniu 
pozytywnego wyniku testu. Może on pomóc w uzyskaniu leków. 

Gdzie zgłosić się na leczenie?
Świadczeniodawca poinformuje, gdzie się udać. Jeżeli pacjent nie ma swojego 
świadczeniodawcy, może udać się do ośrodka pomocy doraźnej lub szpitala. Test-to-Treat 
Sites wydają testy i leki podczas tej samej wizyty.
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