
 
 
 
 
 
 
 

നിങ്ങളുടെ വാക്സിനുകൾക്ക് പണമെയ്ക്ക്കുന്നത് 
സംബന്ധമായ ഗൈഡ് 
നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കുള്ള വാക്സിനുകൾക്ക് പണമെയ്ക്ക്കൽ 
വാക്സിനുകളിലേക്കുള്ള ആക്സസ് എേലാ കുട്ടികൾക്കുമുണ്ട്. ലയാഗ്യതയുണ്ടണ്ടങ്കിൽ, Native Hawaiian Health Centers, Indian Health Service (IHS) 
എന്നിവ ല ാഗ് പ്രതില ാധ ലസവനങ്ങൾ േഭ്യമാക്കുന്നതാണ്. ണ്ടെഡറേി കവാളിഫെഡ് ണ്ടെൽത്ത് ണ്ടസന്ററുകളിൽ (FQHC-കൾ) അണ്ടേലങ്കിൽ റൂറൽ 
ണ്ടെൽത്ത് ക്ലിനിക്കുകളിൽ (RHC-കൾ) വാക്സിൻ ലൊർ ചിൽപ്ഡൻ (VFC) ലപ്രാപ്ഗ്ാാം ദാതാവ് നൽകുന്ന CDC-യുണ്ടെ ശുരാർശിത വാക്സിനുകള ാം 
ലകാവിഡ്-19 വാക്സിനുാം സൗജനയമാണ്ടെങ്കിേുാം, നിങ്ങള ണ്ടെ ലഡാക്െർ വിസിറ്റിന് മറ്റ് ണ്ടചേവുകൾ ചുമത്തിലയക്കാാം. 1. CDC-യുണ്ടെ സാധാ െ 
ശുരാർശിത ഫശശവ വാക്സിനുകൾ സൗജനയമായി ിലക്കണ്ടതാണ്.* 

*രകർച്ചപ്പനിക്കുാം മറ്റ മുള്ള വാക്സിനുകൾ ചികിത്സാ ണ്ടചേവിണ്ടന്റ ഒ ു വിെിതലമാ ഇൻഷൂറൻസ് കവലറജിന് രുറത്തുള്ള തുകലയാ 
ചുമത്താണ്ടത നിങ്ങള ണ്ടെ ആല ാഗ്യ ഇൻഷൂറൻസിൽ ഉൾണ്ടപ്പെുലത്തണ്ടതാവശയമാണ്. 2. VFC വാകിസിനുകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള െീസ് നിങ്ങൾക്ക് 
നൽകാനാവിണ്ടേലങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് രെമെയ്ക്ക്കാനുള്ള ലശഷിയിണ്ടേലന്ന് രറയാവുന്നതുാം അനന്ത ാം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് ഈൊക്കാതി ിക്കുകയുാം 
ണ്ടചയ് ാം. 

 

മുതിർന്നവർക്കുള്ള വാക്സിനുകൾക്ക് പണമെയ്ക്ക്കൽ 
 

● സവകാര്യ ആരര്ാൈയ ഇൻഷൂറൻസ് 
○ നിയമ പ്രകാ ാം, നിങ്ങള ണ്ടെ ഇൻഷൂറൻസ് കമ്പനി യാണ്ടതാ ു ണ്ടചേവുാം നിങ്ങളിൽ ചുമത്താണ്ടത ശുരാർശിത വാക്സിനുകൾ 

കവർ ണ്ടചലയ്ണ്ടതാണ്. നിങ്ങള ണ്ടെ വാക്സിനുകൾ യാണ്ടതാ ു വിേയുാം ഈൊക്കാണ്ടത േഭ്യമാക്കുന്നത് എവിണ്ടെയാണ്ടെന്ന് – 
ഒ ു ലഡാക്െറുണ്ടെ ക്ലിനിക്കിോലൊ അലതാ ഒ ു നിശ്ചിത ൊർമസിയിോലൊ എന്ന് ലചാദിക്കാൻ നിങ്ങള ണ്ടെ ഇൻഷൂറൻസ് 
കമ്പനിണ്ടയ ബന്ധണ്ടപ്പെുക. 

● Medicaid 
○ മിക്ക സാംസ്ഥാന Medicaid പ്ലാനുകള ാം ഏതാനുാം മുതിർന്നവർക്കുള്ള കുത്തിവയ്ക്പ്പ കണ്ടളണ്ടയങ്കിേുാം കവർ ണ്ടചയ് ണ്ടമങ്കിേുാം, 

എേലാ CDC ശുരാർശിത വാക്സിനുകള ാം സൗജനയമാണ്ടെന്ന് ചിേർ വാഗ്ദാനാം ണ്ടചയ്െണ്ടമന്നിേല. 
○ നിങ്ങൾക്കാവശയമായ വാക്സി(നുകൾ)ൻ സൗജനയമായി ിക്കുലമാണ്ടയന്നുാം, ചികിത്സാ ണ്ടചേവിണ്ടന്റ ഒ ു വിെിതലമാ 

ഇൻഷൂറൻസ് കവലറജിന് രുറത്തുള്ള തുകലയാ വാക്സിൻ കുത്തിവയ്ക്ക്കുന്നതിനുള്ള െീലസാ (അതായത്, നൽകുന്ന ഓല ാ 
ലഡാസിനുമുള്ള െീസ്) കൂെി നിങ്ങൾ നൽലകണ്ടിവ ുലമാണ്ടയന്നുാം കണ്ടണ്ടത്തുന്നതിന് നിങ്ങള ണ്ടെ സാംസ്ഥാന Medicaid 
ഏജൻസിണ്ടയ ബന്ധണ്ടപ്പെുക. വാക്സിനുകൾ നൽലകണ്ടത് ഒ ു നിശ്ചിത ലഡാക്െറാലൊ ൊർമസിസ്റ്റാലൊ അണ്ടേലങ്കിൽ 
ഉൾണ്ടപ്പെുത്തണ്ടപ്പെുന്ന മറ്റ് ആല ാഗ്യര ിരാേന ദാതാവാലൊണ്ടയന്നുാം അവല ാട് ലചാദിക്കുക. 

● Medicare 
○ രാർട്ട് ബി (ണ്ടമഡിക്കൽ ഇൻഷൂറൻസ്) എന്നതിന് കീഴിൽ രകർച്ചപ്പനിക്കുാം നയൂലമാെിയ വകലഭ്ദങ്ങൾക്കുമുള്ള 

വാക്സിനുകൾ യാണ്ടതാ ു ണ്ടചേവുമിേലാണ്ടത Medicare കവർ ണ്ടചയ് ന്നു. 
○ Medicare രാർട്ട് ഡി പ്ലാനുകൾ ല ാഗ്ികൾക്ക് ണ്ടചറിയ ണ്ടചേവ് മുതൽ യാണ്ടതാ ു ണ്ടചേവുാം ഇേലാത്തതുവണ്ട യുള്ളവ കവർ 

ണ്ടചയ് ന്നു. കൂെുതൽ വിവ ങ്ങൾക്ക് നിങ്ങള ണ്ടെ രാർട്ട് ഡി പ്ലാൻ ദാതാവിണ്ടന ബന്ധണ്ടപ്പെുക. 

● ആരര്ാൈയ ഇൻഷൂറൻസ് ഇല്ല 
○ വാക്സിനുകള ണ്ടെ മുഴുവൻ വിേയുാം, ചികിത്സാ ണ്ടചേവിണ്ടന്റ ഒ ു ഓെീസ് വിെിതാം, ഇൻഷൂറൻസ് കവലറജിന് 

രുറത്തുള്ള തുക, കൂൊണ്ടത/അണ്ടേലങ്കിൽ ഒ ു ലഡാക്െറുണ്ടെ ക്ലിനിക്കിലോ ആല ാഗ്യ ക്ലിനിക്കിലോ ൊർമസിയിലോ ണ്ടവച്ച് 
വാക്സിൻ കുത്തിവയ്ക്ക്കുന്നതിനുള്ള െീസ് (അതായത്, ഓല ാ ലഡാസുാം നൽകുന്നതിനുള്ള െീസ്) ലരാേുള്ള ബന്ധണ്ടപ്പട്ട 
ഏണ്ടതങ്കിേുാം െീസുാം നിങ്ങൾ മിക്കവാറുാം നൽലകണ്ടിവ ുാം. 

 

വാക്സിനുകളുടെ ടെല്വ് എനിക്ക് താങ്ങാനാവുന്നിടല്ലങ്കിൽ എന്ത് ടെയ്ും? 
 

● നിങ്ങൾക്കാവശയമായ വാക്സിനുകള ണ്ടെ ണ്ടചേവ് നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങാനാവിണ്ടേലങ്കിൽ, നിങ്ങള ണ്ടെ സാംസ്ഥാന അണ്ടേലങ്കിൽ പ്രാലദശിക 
ആല ാഗ്യ വകുപ്പിണ്ടന നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധണ്ടപ്പൊവുന്നതുാം സൗജനയമായ അണ്ടേലങ്കിൽ ണ്ടചേവ് കുറഞ്ഞ മുതിർന്നവർക്കുള്ള 
വാക്സിലനഷനുകൾ വാഗ്ദാനാം ണ്ടചയ് ന്ന ഏണ്ടതങ്കിേുാം സാംസ്ഥാന ലപ്രാപ്ഗ്ാമുകൾ അവർക്കറിയുലമാണ്ടയന്ന് ലചാദിക്കാവുന്നതുമാണ്. 
നിങ്ങൾക്ക് ഒ ു FQHC-ണ്ടന, RHC-ണ്ടയ, ഇന്തയൻ ണ്ടെൽത്ത് സർവീസസ് ണ്ടസന്ററിണ്ടന, അണ്ടേലങ്കിൽ നിങ്ങള ണ്ടെ പ്രലദശത്തുള്ള നാറ്റീവ് 
െവായിയൻ ണ്ടസന്ററുകണ്ടള അവർ ണ്ടചേവ് കുറഞ്ഞ വാക്സിനുകൾ നൽകുന്നുലണ്ടാണ്ടയന്ന് ലനാക്കുന്നതിന് ബന്ധണ്ടപ്പൊാം, അണ്ടേലങ്കിൽ 
1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636) എന്നതിൽ CDC-യ്ക്ക്ക് ലകാൾ ണ്ടചയ്ാാം. നിങ്ങൾക്ക് വാക്സിനുകൾ നൽകുന്നതിന് ക്ലിനിക്കുകൾക്ക് നിങ്ങണ്ടള 
ഒ ു ല ാഗ്ിയായി  ജിസ്റ്റർ ണ്ടചലയ്ണ്ടത് ആവശയമാലയക്കാാം. 

 
കൂെുതൽ വിവ ങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക 

www.aa-nhpihealthresponse.org/ and www.vaccinateyourfamily.org/questions-about-vaccines/ 
 

This publication was made possible by cooperative agreement CDC-RFA-IP21-2106 and CDC-RFA-IP18-1804 from the Centers for Disease 
Control and Prevention of the U.S. Department of Health and Human Services (HHS). Its contents are solely the responsibility of the authors and 

do not necessarily represent the official views of CDC/HHS. 
 

 

1 https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/flu.html 
2 https://www.hhs.gov/answers/affordable-care-act/will-the-aca-cover-my-flu-shot/index.html 
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