
How to get a MEDICARE?
New Brunswick Medicare is the provincial healthcare plan for all New Brunswick residents. It
provides coverage for most of your basic healthcare services, except for dental and vision. Due to the
situation in Ukraine NB has provided an express way to obtain your Medicare Numbers:

Ukrainian evacuees who hold a valid immigration document issued by Immigration, Refugees
and Citizenship Canada (IRCC) can call 506-457-7268, or email medicare@gnb.ca indicating
“Ukraine 2022” in the subject. Please attach the following documents:

● Copy of valid passport photo page and date entry stamp into Canada OR travel document
with date entry stamp for all persons applying.

● Copy of IRCC permits (work permit\study permit) OR permanent resident card for all persons
applying.

● Proof of residency (a document in you or your spouse’s name showing your current address
OR a letter from your hosts confirming your residential address)

● Fill out this form https://www.pxw1.snb.ca/snb7001/e/1000/CSS-FOL-35-5012E.pdf (you can
do it at home or at the Service NB)

____________________________________________________________________________

Як отримати Medicare (номер медичного страхування)?
New Brunswick Medicare — це провінційний план охорони здоров’я для всіх жителів провінції НБ.
Він забезпечує покриття більшості ваших основних медичних послуг, окрім стоматологічних та
офтальмологічних. В зв’язку з ситуацією в Україні Нью Брансвік розробив експрес засіб подання
документів:
Українські переселенці, які мають дійсні еміграційні документи, видані міністерством з питань
біженства та громадянства Канади (IRCC) можуть зателефонувати за номером 506-457-7268,
або написати листа на medicare@gnb.ca, в темі листа вказавши “Ukraine 2022”. Будь ласка
додайте документи з цього списку:

Вам необхідно принести:
● Копію сторінки з фото дійсного паспорту та копію сторінки з датою візи прибуття до

Канади АБО проїзний документ з датою візи прибуття до Канади для всіх людей, які
потребують оформлення страхування.

● Канадські імміграційні ідентифікаційні документи та штамп про в’їзд у їхній паспорт
(дозвіл на роботу, навчання)

● Довідка про місце проживання (документ на ваше ім’я, або ім’я вашого партнера, що
підтверджує адресу проживання АБО лист від людей, у яких ви мешкаєте, який
підтвердить вашу адресу)

● Заповніть цю форму https://www.pxw1.snb.ca/snb7001/e/1000/CSS-FOL-35-5012E.pdf (це
можна зробити вдома або в службі NB)
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