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זיך באנוצן מיט טעלעהעלט צו באקומען אויפפיר געזונט סערוויסעס אין דער צייט  

 פאבליק העלט עמערדזשענסי  19פון קאוויד  
 

אפוינטמענטס דורכן טעלעפאן טעלעהעלט סערוויסעס. דאס זענען ן יעצט צו לשטע העלט קעיר פראוויידערס
פאבליק העלט עמערדזשענסי.   19בשעת דעם קאוויד  ערזענליכע אינטעראקציעסצו רעדוצירן פווידעא  אדער

סערוויסעס  ערווארטן ווען איר באקומט טעלעהעלטד שטעלט צו אינפארמאציע אויף וואס זיך צו דער דאקומענט 
 . 19פעלערן אין דער צייט פון קאוויד -באניץ פון נארקאטיקס, אדער אנטוויקל ,פאר גייסטישע געזונט

 
 ואס איז טעלעהעט? ו

טעלעהעלט איז ווען איר באקומט העלט קעיר סערוויסעס דורכן טעלעפאן אדער ווידעא אנשטאט א  •
 פערזענליכע וויזיט. 

 
 ?קען איך באקומען סערוויסעססארטן טעלעהעלט    ָאסערוו

איר קענט באקומען  דורך טעלעהעלט. העלט קעיר סערוויסעס קענען ווערן צוגעשטעלט אסאך  •
און  , סקרינען פאר קראנקהייטןאזו ווי אפשאצן אייער כוחות און געברויכןטעלעהעלט סערוויסעס 

 טערעפי.  

ענען פארבינדט אייך מיט די העלט קעיר פראוויידערס צו לערנען מער וועגן וועלכע סערוויסעס זיי ק •
 צושטעלן נוצנדיג טעלעהעלט.

 
 ווי אזוי איז מיין פריוואטקייט באווארענט? 

פעדעראל און סטעיט באווארענטע פריוואטקייט )אזוי ווי העלט אינשורענס פארטאביליטי און  •
[( גילט נאך אלץ צו באווארענען אייער קאנפידענציעלקייט און HIPPAאקאונטאביליטי אקט ]
אינפארמאציע פריוואט ווען איר   ט אייער פראוויידער וועגן ווי אזוי צו האלטן אייערפריוואטקייט. רעדט מי

 באקומט טעלעהעלט סערוויסעס. 

שמועסן, אריינגערעכענט עפל פעיסטיים, פייסבוק מעסענדזשער  אאפליקאציעס וואס ערלויבן ווידע •
וצט פאר טעלעהעלט אין דער צייט ן ווערן גענ נעווידעא טשעט, גוגל הענגאוט ווידע, זום, אדער סקייפ קע

זאלן . אפליקאציעס וואס זענען אפן פארן ציבור אזוי ווי טיק טאק, פייסבוק לייוו און טוויטש 19פון קאוויד 
 גענוצט ווערן פאר טעלעהעלט. נישט 

 ן אייער רשות.דירט א  רטעלעהעלט סערוויסעס זאלן נישט ווערן רעקא •
 

 טעלעהעלט סערוויסעס דורכן טעלעפאן? קען איך געבן רשות פאר  

 יא, איר קענט געבן רשות דורכן טעלעפאן.  •
 

 העלט סערוויסעס?לעאויב איך האב מעדיקעיד אדער מעדיקעיר, קען איך באקומען טע

 קענען באקומען טעלעהעלט סערוויסעס.  יא, מעדיקעיד און מעדיקעיר אפנעמערס •
 

 סערוויסעס? טדארף איך באצאלן פאר טעלעהעל

שותפות פאר  -קאסט ניו יארק סטעיט האט פארגרעסערט טעלעהעלט סערוויסעס און פארקלענערט •
מידיקעיד, ניו יארק סטעיט מארקעטפלעיס, און אנדערע געזונט פלענער וואס זענען געדעקט דורך ניו 

פאבליק העלט עמערדזשענסי. מעדיקעיר האט אויכעט   19יארק סטעיט געזעץ אין דער צייט פון קאוויד 
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י אויך אנדערע פלענער נישט רעגירט פארברייטערט די דעקונג פון טעלעהעלט סערוויסעס, וו ווייליגטציי
 אייער העלט פלאן פאר אינפארמאציע וועגן דעקונג.  געזעץ. ביטע, קוקט נאך טדורך ניו יארק סטעי

שורענס רעכטן, קענט איר זיך פארבינדן מיט דעם קאמיוניטי העלט נ צו פארשטיין בעסער אייער אי •
 . 888-614-5400פליין אקסעס צו עדיקשן און גייסטישע העלטקעיר פראיעקט היל

 
 פעלער?  נארקאטיק נוץבאניץ פון נארקאטיקס און  ןקען איך באקומען טעלעהעלט סערוויסעס פאר

באניץ פון נארקאטיקס היילונג פראוויידערס אין ניו יארק סטעיט קענען צושטעלן סערוויסעס דורך  יא,  •
 טעלעהעלט, אויסער פאר מעטעדאן היילונג. 

 
 באקומען מעדעצינישע רעצעפטן דורך טעלעהעלט סערוויסעס? קען איך  

פראוויידערס קענען פארשרייבן עטליכע סארטן מעדעצינען, ווי אויך מעדיצינען פאר אפיוד ניץ פעלער,  •
 אזוי ווי בופרענארפרין, דורכן טעלעפאן אדער ווידער אן א פערזענליכע אפשאצונג. 

  זעליכן וויזיט.א פערהאבן י ווי מעטעדאן, קענען דארפן אזו א טייל סארטן מעדיצינען,פונדעסטוועגן,  •
רעדט מיט אייער הילט קעיר פראוויידער פעסטצושטעלן אויב די מעדיצינען וואס איר דארפט קענען 

 ווערן פארשריבן פון דער ווייטנס. 

ט  ליו יארק הענ הייבן בופרענארפין דאס ערשטע מאל, קענט איר רופן נ רעסירט אאויב איר זענט אינטע •
צו באשטעלן א טעלעהעלט   212-562-2664און האספיטאל'ס ווירטועלע בופערנארפין קליניק 

 אפוינטמענט. 
 

איך האב נישט קיין געהעריגער פראוויידער אבער איך דארף רעדן מיט איינעם וועגן מיין גייסטישע געזונט  
 מאליקע וויזיטן?-די ערשט נוצן טעלעהעלט פאר ך . קען איסנארקאטיק פון אניץ באדער 

 יא, פראוויידערס קענען זען נייע פאציענטן נוצנדיג טעלעהעלט טעכנאלאגיע.  •

פאר   311שורענס פראוויידער, באזוכט אייער העלט פלאן וועבזייטל אדער רופט נ רעדט מיט אייער אי •
 ער געגנט. העלט קעיר פראוויידערס אין איי

נארקאטיקס פראוויידער. איר  פון צו טרעפן א גייסטישע געזונט אדער באניץ   nyc.gov/nycwellבאזוכט  •
שפראכן פאר קורצע   200אין מער ווי   24/7קענט אויך רעדן, טעקסטן אדער שמועסן מיט א קאונסלער 

אדער   888-692-9355קאונסעלינג און שטיצע און באקומען א רעקאמענדאציע פאר קעיר. רופט 
 .  nyc.gov/nycwellשמועסט מיט 

 
 שורענס. קען איך נוצן טעלעהעלט סערוויסעס?נאיך האב נישט קיין אי

אויב איר זענט נישט אינשורט אדער איר האט לעצטנס פארלוירן העלט אינשורענס פון אייער   •
דן מיט '' זיך צו פארבינ NYCאון זאגט "ווערט געדעקט  311אייגנטימער, ניו יארק סיטי קען העלפן. רופט 

איינעם וואס קען אייך העלפן מיטן איינשרייב פראצעס. איר קענט אויך אימעילן 
getcoverednyc@hra.nyc.gov .פאר מער אינפארמציע 

שורענס אפציעס אין ניו יארק סטעיט קענט איר אויך באזוכן  נ צו באקומען מער אינפארמאציע וועגן אי •
nystateofhealth.ny.gov  5777-355-855אדער רופן . 

אויב איר האט נישט דאס רעכט צו באקומען קיין שום העלט אינשורענס פלאן, קענט זיך נישט ערלויבן   •
אדער איר האט נישט קיין געלט צו באצאלן פאר מעדיצינישע קעיר, קענט איר  שורענס דעקונג נ אי

אדער רופט   nychealthandhospitals.orgהעלט + שפיטעלער. באזוכט  NYCבאקומען קעיר דורך דעם 
 פאר מער אינפארמאציע.  311 אדער  844-692-4692

 
 וואס טו איך אויב איך דארף ווערן געזען פערזענליך? 

https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
mailto:getcoverednyc@hra.nyc.gov
https://nystateofhealth.ny.gov/
https://www.nychealthandhospitals.org/
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אויב איר מיינט אז איר דארפט ווערן געזען פערזענליך, רופט אייער פראוויידער איידער איר גייט צו זייער   •
פערזענליכע וויזיט, קענען זיי דאס  שטעלט פעסט אז איר דארפט א אפיס. אויב אייער פראוויידער

 באשטעלן אויף א פארזיכערטן אופן.

 . 911אויב איר גייט אדורך אן עמערדזשענסי גייט צו אן עמערדזשענסי רום נעבן אייך אדער רופט  •
 

 ווי אזוי גרייט איך זיך צו פאר א טעלעהעלט אפוינטמענט?

וועגן די סערוויסעס וואס זיי שטעלן צו נוצנדיג   רעדט זיך אדורך מיט אייער פראוויידער צו לערנען מער •
 טעלעהעלט און צו באשטעלן אן אפוינטמענט. 

יט אייער פראוויידער אדער אינשורענס מ וועריפיצירט אייער אינשורענס און בילינג אינפארמאציע  •
 קאמפאני.

קוקט אדורך אייער טעכנעלאגיע. מאכט זיכער אז דער פלאפארם אדער אפליקאציע וואס איר גייט נוצן   •
ארבעט. מאכט א טעסט ווידעא קאל אדער פרובירט א קאמפיוטער אפליקאציע א ביסל פאר אייער  

ר אז דער  , נוצט זיי ביי אייער טעסט קאל צו מאכן זיכעהעדפאנסאפוינטמענט. אויב איר טראכט פון נוצן 
 מענטש אויף דער אנדערער זייט פון טעלעפאן אדער ווידעא קען אייך קלאר הערן. 

טרעפט אן ארט ווי איר וועט זיך פילן באקוועם צו רעדן. פרובירט צו געפונען אזא ארט וואס איז פריוואט   •
עפן א פריוואטן  און קיינער וועט אייך דארט נישט שטערן ביי דעם אפוינטמענט. אויב ס'איז שווער צו טר

ארט אין אייער שטוב, טראכט פון אראפלאדענען א ווייסע גערודער אפליקאציע צו אן אנדערע אפאראט  
פלאנירט מיט אייער פראוויידער   און שפילט דעם ווייסן גערודער לעבן די טיר בשעת דעם אפוינטמענט

 ווי אזוי צו פארמערן אייער באקוועמליכקייט און פריוואטקייט. 

רציילן דעט פון פראגעס וואס איר האט פאר אייער פראוויידער אדער אינפארמאציע וואס איר ווילט טראכ •
 וועגן אייערע סימפטאמען אדער מצב. איר קענט עס וועלן אראפשרייבן פאראויס.  

 אין דעם טאג פון דעם אפוינטמענט:  •
o אפליקאציעס ארבעטן.אנגעלאדנט און די נייטיגע  מאכט זיכער אז אייער אפאראט איז 
o ער אפוינטמענט א פאר מינוט פאר דער צייט.ירופט אדער לוגירט אריין צו אי 

 אויב איר דארפט האבן הילף מיטן טעלעפאן אדער אינטערנעט צוגאנג: •
o  טן קלאס אדער קאלעדזש סטודענן, און די 12שטיבער וואס האבן קינדער פון קינדערגארטן ביז

ייניג פארדינטע, קענען באקומען אומזיסטע וויי פיי/אינטערנעט. רופט וואס קוואליפיצירן אלץ וו
אייער אינטערנעט סערוויס פראוויידער צו זען אויב איר קוואליפיצירט פאר אומזיסטע אדער 

 ביליגע אינטערנעט/וויי פיי סערוויס.
o   א סאך סעלפאן און אינטערנעט קאמפאניס שטעלן צו אומבאגרעניצטע דאטא פלענער אן

 קסטרע קאסט. רופט אייער סערוויס פראוויידער פאר מער אינפארמאציע.ע
o  350אויב איר זענט איינגעשריבן ביי סעיפלינק ווייערלעס, קענט איר זיין פאסיג צן באקומען ביז  

זיך איינצושרייבן און פלענער טוישן  800-723-3546גיגאבייט פון דאטא. רופט  3מינוט און 
 שטיצע. 

o פאר לייפליין, א פעדעראלע פראגראם וואס העלפט פארקלענערן דעם   ןיפיציראיר קענט קוואל
קאסט פון אייער חודש'ליכן טעלעפאן אדער אינטערנעט ביל. איר קענט קוואליפיצירן אויב איר  

ז אויף אדער איזענט זיך משתתף אין א רעגירונג בענעפיט פראגראם אדער אייער הכנסה 
עגן לייפליין און וויט דירעקטיווען. צו לערנען מער דעראלע ארעמקיפון די פע  135%ווייניגער פון 

   .9473-234-800אדער רופט  lifelinesupport.orgצו זען אויב איר קוואליפיצירט, באזוכט 
 

 
   8.6.20                    רעקאמענדאציעס לויט ווי דער מצב פארלאנגטטוישן די מעגליך העלט דעפארטמענט קען   NYCדער 

http://www.lifelinesupport.org/

