
 

 

 

 

     
  

 
            

    
 
 
 

         
        

   
 

    
 

          
            

          
       

 
          

         
     

 

   
 

 

  

    

     

          

          
 

       

Wsparcie dla osób, które wymagają 
samoizolacji 
Aby chronić naszą społeczność, musimy nadal chronić się przed infekcjami i zapobiegać 
dalszym ogniskom występowania koronawirusów. 

Wsparcie ze strony społeczności i wolontariuszy, mające na celu 
pomoc w codziennych potrzebach, podczas gdy osoba wymaga 
poddaniu się samoizolacji. 

Wsparcia obecnie udzielają: 

Zbiorowa wspólnota w hrabstwie Norfolk- informator (The Norfolk Community Directory) 
- grupy, towarzystwa, sklepy i restauracje, które oferują dostawy. Więcej informacji o 
informatorze Norfolk Community Directory można znaleźć na stronie internetowej rady 
hrabstwa Norfolk ( Norfolk County Council) www.norfolk.gov.uk 

Ośrodki społecznościowe - grupy wolontariuszy, lokalne ośrodki samorządowe i grupy 
społeczne do spraw związanych z utrzymaniem dobrostanu, wypełnieniem czynności 
koniecznych, potrzeb domowych oraz innych: 

Działania społeczności lokalnej 

Dobrostan 

Tygodniowe rozmowy 

Opieka przyjacielska (przez telefon) 

Kontakt z lokalnymi grupami społecznymi 

Pomoc w zarejestrowaniu się jako osoba podatna na zagrożenie 

Oferowanie poczucia pewności i udzielanie porad dotyczących zachowania dobrego stanu 
zdrowia 

Porady i wskazówki dotyczące utrzymania aktywności fizycznej 

www.norfolk.gov.uk


 

 

  

  

     

    

    

          

       

         

 

  

       

       

     

       

           

 

 

         

           
    

          

     

        

     

 
            

           
 
 
 
 
 
 

Czynności konieczne 

Zamawianie żywności 

Organizacja odbioru i dostaw żywności 

Odbieranie leków na receptę 

Wyprowadzanie zwierząt na spacer 

Dzielenie się informacją na temat stosownch świadczeń i wsparcia finansowego 

Porady, co należy zrobić w nagłym wypadku 

Dostęp do funduszy przeznaczonych na pomoc w trudnych warunkach 

Potrzeby domowe 

Organizowanie naprawy awaryjnej w domu i ogrzewania 

Porady dotyczące utrzymywania ciepła/ogrzewania wydajnie w domu 

Porady dotyczące utrzymania mieszkania bezpiecznym 

Porady mieszkaniowe i doradztwo w zakresie bezdomności 

Rejestracja w celu korzystania z pomocy przy odbiorze pojemników na śmieci 

Inne 

Porady dotyczące wsparcie związanego z zatrudnieniem i prawami pracowniczymi 

Kwestie związane z samoizolacją, takie jak np. Opóźnienie z obowiązkowym przeglądem 
technicznym pojazdu (MOT) itp. 

Dostęp do usług on-line w przypadku braku dostępu do Internetu 

Uzyskanie dokumentów lub numerów NHS 

Porady dotyczące zwiększonego zadłużenia oraz uzyskania wsparcie finansowego 

Ogólne wskazówki, informacje i wskazówki 

Jeśli Państwo lub ktoś, kogo Państwo znają, potrzebuje jakiejkolwiek z powyższych rodzajów 
pomocy, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 0344 800 8020 



 

 

         
 

            
           

         
 

       
          
        
         

 
          

           
          

          
 

            
         

 

         
         

       
   

 
            

           
            

           
           

             
             

 
            

              
             

            
  

 
           

       
 

            
           

 

    

Program pomocy hrabstwa Norfolk ( Norfolk Assistance Scheme -NAS) 

NAS zapewnia wsparcie mieszkańcom hrabstwa Norfolk, w wieku od 16 lat, którzy 
przebywają w samoizolacji, są podatni na zagrożenia lub doświadczają innego rodzajów 
trudności z powodu pandemii, oferując szybką pomoc w zakresie: 

• Żywności, gotówki lub artykułów gospodarstwa domowego 
• Dostarczania niezbędnych artykułów, takich jak lodówki, kuchenki i łóżka 
• Zakupów, zaopatrzenia w leki oraz inne zadania 
• Wydatków związanych z używaniem gazu i energii elektrycznej 

Można złożyć wniosek przez Internet, szukając terminu ‘Norfolk Assistance Scheme’ 
(Program pomocy hrabstwa Norfolk ) na stronie internetowej rady hrabstwa Norfolk 
www.norfolk.gov.uk, gdzie będą Państwo poproszeni o udzielenie odpowiedzi na kilka 
pytań w celu sprawdzenia, czy przysługuje Państwu prawo do pomocy. 

Jeśli nie mają Państwo dostępu do Internetu lub potrzebują pomocy przy wypełnianiu 
formularza, należy zadzwonić pod numer telefonu 0344 800 8020. 

Osoby, które uzyskały wynik pozytywny na obecność koronawirusa z 
ryzykiem potencjalnego zakażenia innych i rozprzestrzenienia się choroby 

Program pomocy finansowej dla osób wymających samoizolacji (Self-
isolation support payment) 

Od dnia 28 września 2020 r. pracownicy zatrudnieni i osoby samozatrudnione, które 
uzyskały pozytywny wynik badania na obecność Covid-19 lub którym nakazano 
samoizolację, mogą skorzystać z prawa do dwóch rodzajów wsparcia. Istnieje świadczenie z 
tytyłu systemu śledzenia kontaktów( NHS Test and Trace Payment) oraz uznaniowe 
świadczenie od władz lokalnych (Local Council Discretionary Payment), każde świadczenie w 
wysokości 500 funtów. Są one przeznaczone dla osób, które nie mogą pracować zdalnie, 
więc mogą utracić dochody, jeśli są izolowane i mogą korzystać ze świadczeń pracowniczych. 

Świadczenia te powinny pomóc uchronić innych poprzez pozostanie w domu i zmniejszenie 
obaw związanych z finansami; jeśli pojawią się objawy, trzeba poddać się badaniom i nie 
należy chodzić do pracy. Więcej informacji na temat świadczeń z tytyłu systemu śledzenia 
kontaktów (Test and Trace Support) można znaleźć na stronie internetowej rady hrabstwa 
Norfolk www.norfolk.gov.uk 

Aby uzyskać informacje na temat uznaniowych dopłat uzyskiwanych od lokalnych władz 
samorządowych, prosimy o kontakt z lokalnymi władzami. 

Jeśli nie mają Państwo dostępu do Internetu lub potrzebują pomocy przy wypełnianiu 
formularza, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 0344 800 8020 
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