
 
 

     
 

 
            

      
 
 

 
          

      
 

     
 

          
            

    
 

          
          

 

  
 

 
  

   
     

        
       

       
 

  
  
     
  

   
      

   
   

 

Az emberek hozzásegítése az önkéntes 
elszigeteléshez 

Közösségünk megvédése érdekében továbbra is meg kell óvnunk magunkat a fertőzéstől, és 
meg kell akadályoznunk a koronavírus továbbterjedését. 

A közösség és önkéntesek általi segítség az Ön részére mindennapi 
szükségletei kielégítéséhez az önkéntes elszigetelése idején. 

Jelenleg a következőtől kapható támogatás: 

A Norfolk Community Directory (Norfolki Közösségi Címtár) - csoportok, összebarátkozás, 
valamint a kiszállítást felajánló üzletek és éttermek. A Norfolk County Council (Norfolki 
Megyei Tanács) honlapján: www.norfolk.gov.uk 

Közösségi csomópontok - önkéntesek hálózatai, helyi tanácsi közösségi csomópontok és 
közösségi csoportok a jóllét, szükséges holmik, otthoni szükségletek stb. teljesítésére: 

Közösségi válaszadás 

Jóllét 
Hetenkénti bejelentkezések 
Összebarátkozási szolgálatok (telefonon) 
Helyi közösségi csoportokkal való kapcsolat 
Támogatás sérülékeny személyként való bejelentkezéshez a szolgálatoknál 
Megnyugtatás és tanácsadás nyújtása az egészség megőrzéséhez 
Útmutatás és útbaigazítás az aktív életmód megőrzéséhez 

Szükséges holmik 
Élelmiszerek rendelése 
Élelmiszerek beszerzésének és kiszállításának megrendelése 
Gyógyszerek kiváltása 
Házi kedvencek sétáltatása 
Alkalmazandó juttatások és pénzbeli támogatás megosztása 
Tanácsadás tennivalókról szükséghelyzetben 
Szükségalapokhoz való hozzájutás 

www.norfolk.gov.uk


 
     

      
 

      
      

     
 

 
     

        
      

       
  

     
     
     

 
 

              
         

 
 
 

       
 

              
         

        
 

      
           
         
    

 
          

           
   

 
           

        
 

         
      

 
 

           
          

Lakás 
Szükséghelyzeti lakás- és fűtésjavítások megszervezése 
Tanácsadás a lakás melegen tartásáról/hatékony 
fűtéséről 
Az ingatlan biztonságossá és védetté tétele 
Lakásépítési tanácsadás és hajléktalanoknak nyújtott tanácsadás 
Bejelentkezés szemét összegyűjtéséhez való segítségért 

Egyéb 
Foglalkoztatási támogatás és jogi segítségnyújtás 
Az önkéntes elszigetelésre vonatkozó ügyek, mint például 
a jármű műszaki vizsgájának elhalasztása stb. 
Online szolgáltatásokhoz való hozzáférés, ahol a lakásban 
nincs internet 
Dokumentumok vagy NHS számok megszerzése 
Speciális adóssági és költségvetési támogatás 
Általános tanácsadás, tájékoztatás és útbaigazítás 

Ha Önnek vagy egy Ön által ismert személynek szüksége van a fenti segítségek bármelyikére, 
kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a 0344 800 8020-es telefonszámon 

Norfolk Assistance Scheme (Norfolki Támogatási Rendszer, NAS) 

A NAS támogatást nyújt azoknak a 16 éves vagy idősebb norfolki lakosoknak, akik önkéntes 
elszigeteltségben élnek, sérülékenyek, vagy egyéb típusú nehézségekkel küzdenek a 
világjárvány következtében, és sürgős segítséget igényelnek a következőkhöz: 

• élelmiszerek, pénz vagy háztartási cikkek 
• Alapvető létszükségleti cikkek, mint például hűtőszekrény, tűzhely és ágy biztosítása 
• Vásárlás, orvosi ellátásban való részesülés és egyéb feladatok 
• Gáz- és áramköltségek 

A kérelmet benyújthatja online a Norfolki Megyei Tanács honlapján (www.norfolk.gov.uk), 
rákeresve a Norfolk Assistance Scheme-re, ahol néhány kérdésre kell válaszolnia annak 
megállapításához, hogy jogosult-e. 

Ha nincs internethozzáférése, vagy az űrlap kitöltéséhez segítségre van szüksége, kérjük, 
hívja fel a következő telefonszámot: 0344 800 8020. 

A pozitív koronavírus tesztet mutató, másokat megfertőzhető és a 
betegséget terjeszthető személyek önkéntes elszigetelését támogató 
kifizetés 

2020. szeptember 28-tól azok a munkaviszonyban álló vagy önfoglalkoztató személyek, akik 
pozitív Covid-19 tesztet mutatnak fel, kétféle támogatás kifizetésére lehetnek jogosultak. 

www.norfolk.gov.uk


              
           

              
          

 
 

          
            

            
            

        
   

 
          

     
 
 

 
 

    

Rendelkezésre áll az NHS Test and Trace Payment (NHS teszt- és követési kifizetés), valamint 
a Local Council Discretionary Payment (helyi tanácsi, mérlegelés alapján nyújtható kifizetés), 
mindkettő összege 500 font. Ők azok a személyek, akik nem tudnak otthonról dolgozni, és 
keresettől esnének el, ha önkéntes elszigetelésbe vonulnak, és munkaalapú juttatásokban 
részesülhetnek. 

E kifizetések célja, hogy hozzásegítsék Önt mások biztonságának megőrzéséhez, azáltal, 
hogy otthon marad, tovább csökkenti a pénzügyi gondokat, ha tünetei vannak, teszteltetnie 
kell magát, és nem mehet munkába. További információkért a Norfolki Megyei Tanács 
honlapján: www.norfolk.gov.uk keressen rá a Test and Trace Support Payment-re. A helyi 
tanács mérlegelés alapján nyújtható kifizetéseire vonatkozó információkért lépjen 
kapcsolatba a helyhatóságával. 

Ha nincs internethozzáférése, vagy az űrlap kitöltéséhez segítségre van szüksége 
kérjük, hívja: 0344 800 8020 

HU - Oct 2020 

www.norfolk.gov.uk

