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Namų šeimininkams, 

Ar jums iškyla sunkumų gauti reikiamą pagalbą ir paramą?
Per šią koronaviruso pandemiją, Leeds Miesto Savivaldybė dirba kartu su 
"Voluntary Action Leeds" ir vietos organizacijomis tam, kad  suteiktų papildomą 
paramą, užtikrinant, kad kiekvienam asmeniui būt

 
ų suteikta reikalinga pagalba.

Ar turiu teisę gauti šią pagalbą?

· Jūs esate asmuo ar šeima,  savarankiškai
save izoliuojanti dėl to, kad šeimos narys
serga (turi aukštą temperatūrą ir / arba
pastovų kosulį).

· Jūs turite sveikatos būklę, dėl kurios NHS
patarė savarankiškai save izoliuoti

· Jums buvo patarta likti namuose pagal
nacionalines nuorodas

· Jums būna sunku palikti savo
namus tam, kad  apsipirkti maisto,
vaistų ir kitų svarbių reikmių

Jeigu jūs sugebate patys 
užsimokėti už būtinas reikmes, 
tuomet taip turėtumėte ir 
pasielgti. Tačiau mes galime 
padėti tiems, kurie patys už tai 
susimokėti negali. 

Toliau tęsiasi..

Mes jus galime paremti, jei jūs neturite 
šeimos ar draugų, kurie galėtų jums padėti- 

www.leeds.gov.uk/coronavirus



Kokia pagalba teikiama?

 Galbūt jūs jau gaunate pagalbos iš kaimynų, 
kuriais pasitikite arba iš vietinės 
organizacijos, atitinkančios jūsų poreikius. 

Jeigu ne, Leeds Miesto Savivaldybė ir su jais 
bendradarbiaujantys partneriai  "Voluntary 
Action Leeds", gali pademonstruoti savanorių 
paruoštą veiksmų planą  

Pagalba teiks Leeds Miesto Savivaldybė ir 
savanoriai iš mūsų Bendruomenės Priežiūros 
Savanorių dirbančių Leeds Miesto 
Savivaldybės patvirtintuose savanorių 
centruose, sudarytais iš bendruomenės 
organizacijų jūsų vietovėje. 

Mūsų savanoriai bus užregistruoti ir dėvės 
aiškiai identifikuojamą Leeds Miesto 
Savivaldybės ženklelį ir su savimi turės Leeds 
Miesto savivaldybės išduotą laišką su 
numeriu, kuriuo galėsite patikrinti tapatybę. 
Būkite tikri, kad dėl savo saugumo ir jūsų 
savanoriai ir Leeds Miesto Savivaldybės 
darbuotojai laikysis saugaus atstumo taisyklių 
ir laikysis gerų higienos standartų pagal 
nacionalines gaires. 

Dalykai, dėl kurių gali padėti mūsų 
savanoriai, yra - 

· Maisto, vaistų ir svarbių reikmių 
pristatymas žmonėms bendruomenėje

· Pasiteiravimas dėl jūsų gerovės ir 
pokalbis telefonu

· šiukšliadėžių išnešimas surinkimui

· Šuns vedžiojimas 

· Išsiųsti siuntą paštu

Kaip gauti pagalbos?

Nelaukite, kol jūsų poreikiai bus skubūs, 
tai padės mums planuoti bendruomenės 
savanorių vizitus. 

Jei norite gauti pagalbos ir paramos iš 
mūsų savanorių, prašome susisiekti su 
mumis telefonu 

0113 378 1877
Taip pat galite paprašyti, kad kas nors 
paskambintu jūsų vardu, jei taip 
lengviau. Jeigu jūs jau kreipetės šiuo 
numeriu   ir susitarėte dėl pagalbos 
tuomet dar kartą skambinti nebereikia 
. 

Kas bus toliau?

Kai susisieksite su mumis, Leeds Miesto 
Savivaldybė perduos jūsų informaciją į 
vietinį savanorių centrą. Jie susisieks su 
jumis ir pasirūpins, kad bendruomenės 

 priežiūros savanoris jums padėtų. 

Ką daryti, jei noriu užsiregistruoti, kad 
tapčiau bendruomenės priežiūros 
savanoriu?

Registruokitės Savanoriškų Veiksmų 
Leeds interneto svetainėje: 

 
www.doinggoodleeds.org.uk 

Telefonas: 0113 2977920 

El. paštas: info@val.org.uk 

www.leeds.gov.uk/coronavirus
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