
 
 
 
 
 
 
 

మీ వ్యాక్సిన్ల క్ోసం చెల్లంచడానిక్స మార్గదర్శకం 
మీ పిలల ల వ్యాక్సిన్ ల క్ోసం చెల్లంపు 

పిల్లల్ందరికీ వ్యాకసిన్ల్ు అందుబాటుల్ో ఉన్నాయి. అర్హత ఉంటే, స్యా నిక హవ్యయి ఆరోగ్ా క ంద్నాల్ు మరియు భార్తీయ ఆరోగ్ా సేవ (IHS) వ్యాధి నివ్యర్ణ సేవల్ను అంద్ిస్యా యి. CDC 

యొకక సిఫయర్సి చేసిన వ్యాకసిన్ల్ు మరియు COVID-19 వ్యాకసిన్ ఫెడర్ల్ కయాలిఫెైడ్ హెలా్ సెంటర్సి (FQHCల్ు) ల్ేద్న ర్ూర్ల్ హెలా్ కసలనిక్ల్ు (RHCల్ు) పిల్లల్ కోసం వ్యాకసిన్ల్ు 

(VFC) కయర్ాకరమం నిరయాహకుల్ ద్నారయ ఇవాబడతనయి, మీ డనకటర్స సందర్శన కోసం ఇతర్ ఖర్సుల్ను వసూల్ు చేయవచ్ుు.1 చినాపిల్ల ల్కు వ్యాకసిన్ల్ు ఉచితంగయ వ్ేయాల్ని CDCల్ు 

సిఫయర్సి చేసుా న్నాయి.* 

* ఫ్లల  మరియు ఇతర్ టీకయల్ు మీ ఆరోగ్ా భీమా ద్నారయ కయపీ పేమ ంట్ ల్ేద్న సహ భీమా వసూల్ు చేయకుండన కవర్స చేయబడనలి.2 మీర్స VFC టీకయల్ కోసం అడమినిసేట టేివ్ ఫీజు 

చెలిలంచ్ల్ేకపో తే, మీర్స చెలిలంచ్ల్ేర్ని చెబితే, మీకు ఛనరజీ విధించ్బడదు. 

 

పెదదల వ్యాక్సిన్ ల క్ోసం చలె్లంపు 
 

● పెరైవే్ట్ ఆరోగ్ా భీమా 

○ చ్టటం ప్కాయర్ం, సిఫయర్సి చేయబడమన టీకయల్ు తప్పనిసరిగయ మీ భీమా సంసా ద్నారయ మీకు ఎల్ాంటి ఖర్సు ల్ేకుండన కవర్స చేయబడనలి. మీ వ్యాకసిన్ల్ు ఖర్సు 

ల్ేకుండన ఎకకడ చయేబడతనయో తెల్ుసుకోవడననికస భీమా కంపెనీని సంప్దా్ించ్ండమ - వ్ ైదుాడమ వదద  ల్ేద్న నిరిదష్ట  ఫయర్ిసీల్ో. 

● మెడిక్యయిడ్ 
○ చనఅన్ేక రయష్టయట ే ల్ మ డమకయయిడ్ పయల న్ల్ు కనీసం కొనిా పెదదల్ వ్యాకసిన్ ల్ను కవర్స చేస్యా యి, అయితే కొనిా CDC- సిఫయర్సి చేసిన అనిా వ్యాకసిన్ల్ను ఉచితంగయ 

అంద్ించ్కపో వచ్ుు. 

○ మీకు అవసర్మ ైన వ్యాకసిన్(ల్ు) ఉచితం కయవ్య అని తెల్ుసుకోవడననికస మరియు మీర్స కోపే, కో-ఇనూిరెన్ి ల్ేద్న వ్యాకసిన్ ప్రిపయల్న ర్ససుము (అంటే, ఇచిున 

ప్తాీ మొతనదుకు ఫీజు) చెలిలంచనలిి ఉంద్ో  ల్ేద్ో  తెల్ుసుకోవడననికస మీ రయష్ట  ేమ డమకయయిడ్ ఏజెనీిని సంప్ాద్ించ్ండమ. వ్యాకసిన్ల్ు తప్పనిసరిగయ నిరిదష్ట  వ్ ైదుాడు, 

ఫయర్ిసిస్టట  ల్ేద్న ఇతర్ ఆరోగ్ా సంర్క్షణ ప్దా్నత ద్నారయ ఇవాబడతనయా అని వ్యరిని అడగ్ండమ. 

● మెడిక్ేర్ 
○ మ డమక ర్స B భాగ్ం (మ డమకల్ ఇనూిరెన్ి) కసంద ఎటువంటి ఖర్సు ల్ేకుండన ఫ్లల  మరియు నుామోకయకల్ వ్యాకసిన్ల్ను కవర్స చేసుా ంద్ి. 

○ మ డమక ర్స D భాగ్ం ప్ాణనళికల్ రోగ్ుల్కు తకుకవ ల్ేద్న ఎటువంటి ఖర్సు ల్ేకుండన కవర్స చేసుా ంద్ి. మరింత సమాచనర్ం కోసం మీ D భాగ్ం ప్ణానళిక ప్దా్నతకు కయల్ 

చేయండమ. 

● ఆరోగ్ా భీమా లేదు 
○ మీ డనకటర్స కయరయాల్యం, హెలా్ కసలనిక్ ల్ేద్న మందుల్ ష్టయప్ు వదద  మీర్స వ్యాకసిన్ల్ ప్లరిా ఖర్సు మరియు సంబంధిత కోపే, కో-ఇనూిరెన్ి వంటి ఫీజు 

మరియు/ల్ేద్న వ్యాకసిన్ అడమినిసేట షే్న్ ఫీజు (అనగయ, ప్తాి ష్టయట్ ఇవాడననికస ఫీజు) వంటి ప్లరిా ర్ససుము చెలిలంచనలిి ఉంటుంద్ి. 
 

ఒకవ్ేళ నేను వ్యాక్సిన్ లకు చెల్లంచలేకపో తే ఏమి చయేాల్? 
 

● మీకు అవసర్మ ైన వ్యాకసిన్ల్ను మీర్స కొనుగోల్ు చేయల్ేకపో తే, మీర్స మీ రయష్ట  ేల్ేద్న స్యా నిక ఆరోగ్ా శయఖను సంప్దా్ించ్వచ్ుు మరియు ఉచిత ల్ేద్న తకుకవ ధర్ల్ో పెదదల్ 

వ్యాకసిన్ల్ను అంద్ించే ఏద్ెైన్న రయష్ట  ేకయర్ాకరమాల్ గ్ురించి వ్యరికస తెల్ుస్ో  ల్ేద్ో  అడగ్వచ్ుు. మీర్స తకుకవ ఖర్సుతో వ్యాకసిన్ల్ను అంద్ిసుా నా వ్యర ిగ్ురించి 

తెల్ుసుకోవడననికస, మీ పయాంతంల్ోని FQHC, RHC, భార్తీయ ఆరోగ్ా సేవ్య క ందంా ల్ేద్న స్యా నిక హవ్యయి ఆరోగ్ా క ంద్నాల్ను కూడన సంప్దా్ించ్వచ్ుు ల్ేద్న CDCకస 1-800-

CDC-INFO (1-800-232-4636) కు కయల్ చేయండమ. మీకు వ్యాకసిన్ల్ు ఇవాడననికస కసలనిక్ల్ు మీ పేర్సను రోగిగయ నమోదు చేయాలిి ఉంటుంద్ి. 

 
మరింత  సమాచనర్ం కసంద్ ివ్ బ్సెైట్ల్ను సందరిశంచ్ండమ 

www.aa-nhpihealthresponse.org/ మరయిు 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. 
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 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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