
 

 

 

 

      
 

 
             

          
 
 

           
      

 
    

 
           

        
           

   
 

            
           

 

 
   

 

 

  

     

     

        

          

       

 

 

Подкрепа в помощ на самоизолацията на 
хората 

За да защитим нашата общност, е необходимо да продължаваме да се предпазваме от 
инфекция и да предотвратим възникването на нови огнища на коронавирус. 

Подкрепа от общността и от доброволци във връзка с ежедневните ви 
нужди, докато се намирате в самоизолация 

Подкрепата се предлага от: 

The Norfolk Community Directory (Директория на общността на Норфолк) – групи, 
сприятеляване, магазини и ресторанти, които предлагат доставки. Потърсете 
директорията на общността на уебстраницата на Norfolk County Council (Съвета на 
графство Норфолк): www.norfolk.gov.uk 

Общностни центрове – мрежи от доброволци, общностни центрове на местния съвет и 
общностни групи за благосъстояние, основни потребности, нужди, свързани с дома, и 
други: 

Отговор от общността 

Благосъстояние 

Седмични срещи 

Услуги за сприятеляване (по телефона) 

Връзка с местни общностни групи 

Подкрепа за регистрация на уязвими лица за услуги 

Предлагане на увереност и съвети за поддържане на добро състояние 

Указания и насоки за поддържане на активност 

www.norfolk.gov.uk


 

 

  

   

       

   

    

       

        

     

 

 

        

      

      

     

       

 

 

         

          
         

         

       

       

     

 

            
        

 
 
 
 

Основни потребности 

Поръчки на храна 

Организиране на събиране на храна и доставки 

Вземане на рецепти 

Разхождане на домашни любимци 

Споделяне на приложими придобивки и финансова подкрепа 

Съвети какво да се прави при спешни случаи 

Достъп до фондове при затруднения 

Дом 

Организиране на спешни ремонти на дома и отоплението 

Съвети за затопляне/ефикасно отопление на дома 

Направете имота си безопасен и сигурен 

Съвети за жилище и бездомност 

Регистриране за помощ при събиране на отпадъците 

Други 

Подкрепа за намиране на работа и съвети относно правата 

Проблеми, свързани със самоизолацията като напр. закъснение с MOT (годишен 
технически преглед на автомобили над определена възраст) и др. 

Достъп до онлайн услуги за домове, където няма интернет 

Придобиване на документи или NHS (здравноосигурителни) номера 

Засилена подкрепа на бюджета и при дългове 

Общи съвети, информация и насоки 

Ако вие или някой, когото познавате, се нуждае от горепосочената помощ, моля, 
свържете се с нас на 0344 800 8020 



 

 

         
 

           
              

          
  

 
        
           
        
      

 
 

          
            

         
         

 
               

       
 

Norfolk Assistance Scheme (Схема за подпомагане на Норфолк) (NAS) 

NAS (Схемата за подпомагане на Норфолк) предоставя подкрепа на живеещите в 
Норфолк на възраст 16 или повече години, които са в самоизолация или са уязвими, 
или страдат от други видове затруднения заради пандемията, предлагайки спешна 
помощ за: 

• храна, пари в брой или домакински артикули; 
• предоставяне на необходими неща като хладилници, готварски печки и легла; 
• пазаруване, закупуване на лекарства и други задачи 
• разходи за газ и електричество. 

Можете да кандидатствате онлайн, като потърсите Norfolk Assistance Scheme (Схемата 
за подпомагане на Норфолк) на уебстраницата на Norfolk County Council (Съвета на 
графство Норфолк): www.norfolk.gov.uk, където ще ви бъдат зададени няколко 
въпроса с цел проверка на вашето право на участие. 

В случай че нямате достъп до интернет или имате нужда от помощ при попълването на 
формуляра, моля, позвънете на: 0344 800 8020. 

www.norfolk.gov.uk


 

 

           
          

 
     

 
             

            
               

           
         

              
               

            
 

             
            

                
          

           
     

 
         

           
 

               
       

 
 

 
 

    

Лица с положителен резултат от изследването за коронавирус с риск от 
евентуално заразяване на други лица и разпространяване на болестта 

Обезщетение в подкрепа на самоизолацията 

От 28 септември 2020 г. заетите и самонаетите лица с положителен резултат от 
изследването за коронавирус или лицата, на които е наредено да се самоизолират, 
може да имат право на два вида обезщетение с цел подпомагане. Едното е NHS Test 
and Trace Payment (обезщетение от схемата за изследване и проследяване на 
Националното здравно обслужване), другото е Local Council Discretionary Payment 
(обезщетение по усмотрение от местния съвет), всяко на стойност от 500 брит. лири. Те 
са предназначени за хората, които не могат да работят от къщи, и биха изгубили доход, 
ако се самоизолират, и може да разчитат на придобивки, свързани с работата. 

Тези обезщетения ще ви помогнат да предпазите останалите, като останете у дома, и 
намаляват притесненията по отношение на средствата ви в случай че имате симптоми, 
необходимо е да се изследвате и не трябва да излизате, за да ходите на работа. За 
допълнителна информация потърсете Test and Trace Support Payment (обезщетение от 
схемата за изследване и проследяване) на уебстраницата на Norfolk County Council 
(Съвета на графство Норфолк): www.norfolk.gov.uk. 

За информация относно local council discretionary payment (обезщетение по 
усмотрение от местния съвет) моля, свържете се с вашия местен орган. 

В случай че нямате достъп до интернет или имате нужда от помощ при попълването на 
формуляра, моля, позвънете на: 0344 800 8020 
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