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Všem obyvatelům: 

Je pro vás těžké získat pomoc a podporu? 
Leeds City Council (Magistrát města Leeds) během této pandemie koronaviru 

spolupracuje s organizací Voluntary Action Leeds (Dobrovolnická činnost 

v Leedsu) a jinými místními organizacemi na poskytování dodatečné podpory, 

aby každý dostal takovou pomoc, jakou potřebuje. 

Mám nárok na pomoc? 

Pomoc a podporu o nás můžete dostat, 
pokud nemáte rodinu nebo přátele, kteří 
by vám mohli pomoct a:  

· Jste osoba nebo rodina, která je v
izolaci kvůli tomu, že jejich rodinný
příslušník je nemocný (má vysokou
teplotu a/nebo nový ustavičný
kašel).

· Trpíte onemocněním a NHS (státní
zdravotnické služby) vám doporučili
izolaci.

· V souladu s vnitrostátními pokyny vám bylo
doporučeno, abyste zůstali doma.

· Je pro vás těžké vyjít z domu na
nákup potravin, léků a jiných
nezbytných věcí.

Pokud si můžete dovolit 
zaplatit za nezbytné věci, měli 
byste za ně zaplatit. Nicméně 
máme opatření I pro ty, kdo si 
nemůžou dovolit zaplatit. 

Pokračování na druhé straně 



www.leeds.gov.uk/coronavirus

Jaka pomoc je dostupna? 

Mozna vam uz pomahaji sousede, ktere znate a 
kterym duverujete nebo mistni organizace ve 
vasem okoli, ktere uspokojuji vase potreby. 

Pokud tomu tak neni, Leeds City Council se svou 
partnerskou organizaci Community Care 
Volunteers (Dobrovolni komunitni pecovatele) 
zridil dobrovolnicke opatreni, ktere vam muze 
pomoct. 

Pomoc prijde od Leeds City Council a od 
Community Care Volunteers, kteri budou 
spolupracovat v ramci schvalenych 
dobrovolnickych center vytvorenych z 
komunitnich organizaci ve vasem okoli. 

Nasi dobrovolnici se u nas zaregistruji, budou 
mit jasne identifikovatelnou jmenovku Leeds City 
Council a dopis od Leeds City Council s cislem, 
na ktere muzete zavolat a overit jejich totoznost. 
Ra.di bychom vas ujistili, ze v ramci jejich i vasi 
bezpecnosti budou dobrovolnici a pracovnici 
LCC dodrzovat pravidla pro spolecensky odstup 
a dobre hygienicke navyky v souladu s 
vnitrostatnimi pokyny. 

Nasi dobrovolnici muzou nabidnout pomoc 
napriklad v techto oblastech: 

- prinest lidem v komunite jidlo, nezbytne veci a
leky

- zkontrolovat, jak vam je a popovidat si s vami
pres telefon

- dat ven popelnice na vyvezeni
- vyvencit psy
- poslat postu

Jak muzu ziskat pomoc? 

Necekejte, az budete neco nalehave 
potrebovat a pomozte nam naplanovat 
navstevu naseho dobrovolneho 
komunitniho pecovatele. 

Pokud potrebujete, aby vam nasi 
dobrovolnici poskytli pomoc a podporu, 
kontaktujte nas prosim na tel. cisle 

0113 378 1877 

Pokud je to pro vas jednodussi, muzete 
nekoho poprosit, aby zavolal za vas. 

Pokud jste na toto cislo ui volali a 
domluvili si pomoc, nemusite volat 
znovu. 

Co bude dal? 

Kdyz se s nami spojite, Leeds City 
Council vase informace preda do vaseho 
mistniho dobrovolnickeho centra, ktere 
vas bude kontaktovat a domluvi pro vas 
dobrovolneho komunitniho pecovatele, 
ktery vam pomuze. 

Co mam udelat, kdyz se chci 
zaregistrovat a stat se dobrovolnym 
komunitnim pecovatelem? 

Zaregistrujte se na webovych strankach 
organizace Voluntary Action Leeds: 

www.doinggoodleeds.org.uk 

Telefon: 0113 2988920 

E-mail: info@val.org.uk
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