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Đã Đến Thời Điềm Mở  
Cửa Ghi Danh Medicare.
Năm nay, các chương trình Medicare có mức 
phí bảo hiểm thấp trong lịch sử — giảm trung 
bình 34% trong 3 năm qua, và ở một số tiểu 
bang giảm hơn 50%. Bây giờ là lúc để xem xét 
các tùy chọn bảo hiểm của quý vị.

Tại sao cần phải so sánh các 
chương trình cho năm tới? 
Khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị 
thay đổi, các chương trình Medicare cũng vậy. 
Không nên cho rằng phạm vi bảo hiểm hiện tại 
của quý vị vẫn là sự lựa chọn tốt nhất dành cho quý vị. Xem 
xét kế hoạch, chi phí và nhu cầu sức khỏe hiện tại của quý vị, 
sau đó chuyển đến trang mạng Medicare.gov/plan-compare 
để so sách các chương trình. Quý vị có thể tìm thấy những 
quyền lợi bổ sung mới, tiết kiệm tiền hoặc cả hai.

Và đừng quên, tiêm phòng  
cúm được Medicare đài thọ.
Nhiều người có Medicare là người Mỹ lớn tuổi, 
và do đó họ có nhiều nguy cơ mắc các biến 
chứng nghiêm trọng do cúm. Tiêm phòng cúm 
là biện pháp bảo vệ tốt nhất giúp quý vị khỏi 
bị nhiễm và lây lan bệnh cúm, và việc tiêm 
phòng được các chương trình Medicare đài thọ miễn phí dành 
cho quý vị khi được nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trong mạng 
lưới cung cấp. Bảo vệ quý vị và những người khác. Hãy đến gặp 
bác sĩ, nhà thuốc hoặc các nhà cung cấp dịch vụ khác tại địa 
phương để tiêm phòng cúm ngay hôm nay.

MED I CAR E
HỜI KỲ MỞ RA CHO GHI DANH
Từ ngày 15 tháng 10 - ngày 7 tháng 12

So sánh các chương trình  
một cách an toàn tại nhà.
Tìm các gói chương trình tại và nhận ước tính cho tất cả các 
đơn thuốc của quý vị trên trang mạng Medicare.gov. Nếu 
phạm vi bảo hiểm hiện tại của quý vị vẫn đáp ứng nhu cầu 
của quý vị, thì quý vị không phải làm bất cứ điều gì.

Tiết kiệm khi dùng  
insulin với Medicare.
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, quý vị có thể tiết kiệm 
chi phí sử dụng insulin. Hàng trăm chương trình thuốc 
của Medicare năm 2021 sẽ cung cấp nguồn tiếp liệu hàng 
tháng với nhiều loại sản phẩm insulin với giá chỉ $35 cho 
khoản đồng thanh toán hoặc ít hơn. Quý vị có thể tiết kiệm 
trung bình $446 mỗi năm cho chi phí insulin tự mua. Truy 
cập trang mạng Medicare.gov/plan-compare để tìm kiếm 
các chương trình tiết kiệm insulin mới.

Muốn được trao đổi kỹ hơn? 
Gọi số 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)  
Người dùng TTY: 1-877-486-2048

Chúng tôi luôn túc trực để hỗ trợ 24 giờ một ngày trong 
thời gian Mở Cửa Ghi Danh, kể cả cuối tuần. Hoặc, quý 
vị sẽ được tư vấn miễn phí bởi tư vấn viên bảo hiểm sức 
khỏe cá nhân từ Chương Trình Trợ Giúp Bảo Hiểm Sức 
Khỏe Của Tiểu Bang (SHIP) của quý vị. Truy cập trang mạng 
shiptacenter.org để biết các địa điềm gần quý vị. Nhiều 
Chương trình SHIPs thực hiện tư vấn trực tuyến trong  
năm nay.
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