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Czy trudno ci uzyskać pomoc i wsparcie? 
Podczas pandemii koronawirusa, Rada Miasta Leeds współpracuje z Volutary 
Action Leeds oraz miejscowymi organizacjami w celu zapewnienia 
dodatkowego wsparcia, aby upewnić się, że każdy otrzyma potrzebną pomoc. 

Czy przysługuje mi pomoc? 

Możesz otrzymać od nas wsparcie i pomoc, 
jeżeli nie masz rodziny lub przyjaciół, którzy 
mogą pomóc, oraz 

· Trudno ci wyjść z domu, aby kupić
żywność, leki i inne niezbędne
produkty

Jeżeli stać cię na opłacenie 
niezbędnych produktów, to 
powinieneś zapłacić. Jednakże 
dla osób, które nie mogą sobie 
na to pozwolić mamy specjalne 
środki.   

Ciąg dalszy na odwrocie.. 

· Jesteś osobą bądź rodziną, która jest w
trakcie kwarantanny, ponieważ jeden z
domowników źle się czuje (gorączka i/lub
uporczywy kaszel).

· Chorujesz i otrzymałeś poradę od NHS, aby
poddać się kwarantannie

· Otrzymałeś poradę, aby zostać w domu
zgodnie z krajowymi wytycznymi

www.leeds.gov.uk/coronavirus



Być może korzystasz już z pomocy 
sąsiadów, których znasz i im ufasz lub 
miejscowych organizacji w twoim rejonie, 
które zaspokajają twoje potrzeby. 

Jak mogę otrzymać pomoc? 

W innym przypadku Rada Miasta Leeds 
współpracuje z jej partnerem Voluntary 
Action Leeds, aby pomóc ci na zasadzie 
wolontariatu. 

Nie czekaj, aż twoje potrzeby będą 
pilne, pomoże nam to w 
zaplanowaniu wizyty naszego 
wolontariusza.  
Jeżeli potrzebujesz pomocy lub 
wsparcia naszych wolontariuszy, 
skontaktuj się z nami pod numerem 

0113 378 1877Otrzymasz pomoc od Rady Miasta Leeds oraz 
wolontariuszy społecznych, którzy pracują w  
różnych ośrodkach wolontariatu, 
zaakceptowanych przez Radę Miasta Leeds, 
przy organizacjach społecznych w twoim 
regionie. 
Nasi wolontariusze będą u nas 
zarejestrowani, będą posiadać identyfikator 
Rady Miasta Leeds oraz list od Rady Miasta 
Leeds z numerem, pod który możesz 
zadzwonić, aby sprawdzić ich tożsamość. 
Dla twojego i własnego bezpieczeństwa 
wolontariusze oraz pracownicy Rady Miasta 
Leeds będą przestrzegać zasad 
ograniczania kontaktów międzyludzkich i 
norm w zakresie higieny zgodnie z 
krajowymi wytycznymi.  

Jeżeli tak ci łatwiej, to możesz 
również poprosić kogoś, aby 
zadzwonił w twoim imieniu. Jeżeli 
dzwoniłeś już pod ten numer i 
zorganizowano pomoc, nie musisz 
dzwonić ponownie.  

Co nastąpi dalej? 

Nasi wolontariusze mogą pomóc w 
następujących przypadkach – 

Po skontaktowaniu się z nami Rada Miasta 
Leeds przekaże twoje informacje do 
miejscowego ośrodka wolontariatu. 
Skontaktuje się on  z tobą i zorganizuje dla 
ciebie pomoc wolontariusza. 

· Dostarczanie żywności, niezbędnych
artykułów i leków dla osób
mieszkających w społeczności

· Sprawdzanie twojego
samopoczucia i rozmowa przez
telefon

· Wystawianie koszy do opróżnienia

· Wyprowadzanie psa
· Wysyłanie l istów

Co mam zrobić, jeśli chcę się 
zarejestrować jako wolontariusz? 

Zarejestruj się an stronie Voluntary Action 
Leeds: www.doinggoodleeds.org.uk 
Telefon: 0113 2977920

E-mail: info@val.org.uk 

Jaka pomoc jest dostępna? 

www.leeds.gov.uk/coronavirus
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