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Drogi Sąsiedzie/Sąsiadko,

Społeczna odpowiedź na koronawirusa
Koronawirus wpłynął na życie nas wszystkich w ostatnich kilku tygodniach. Ale także wydobył z
ludzi i społeczności to, co najlepsze. Pojawiło się wiele grup ochotników i indywidualnych osób
gotowych do wzajemnej pomocy i ochrony osób najbardziej narażonych.
Piszemy, aby poinformować Cię dokładniej o tej niezwykłej reakcji społeczność, jak możesz
uzyskać pomoc, której potrzebujesz oraz jak możesz pomóc swoim sąsiadom. Udostępniamy
także najnowsze zalecenia ekspertów jak chronić swoje zdrowie, zabezpieczyć NHS i
uratować życie innych.

Jaki rodzaj pomocy?
Wolontariusze we wszystkich częściach Kirklees pomagają w dostarczeniu jedzenia ludziom,
którzy obecnie nie mogą sami się zaopatrzyć. Inni pomagają w transporcie zakupów, opiekują
się domami i zwierzętami domowymi, umożliwiają kontakt z przyjaciółmi i rodziną. Jest cała
gama spraw, w których możesz uzyskać pomoc, jeśli jej potrzebujesz.

Jak otrzymać pomoc?
Council współpracuje z organizacjami wolontariackimi i społecznymi w zorganizowaniu
społecznych działań, a nasi pracownicy angażują się na pierwszej linii. Założyliśmy stronę
internetową i numer telefonu, za pomocą których można poprosić o pomoc dla siebie lub dla
kogoś, kto jej potrzebuje, w zakresie żywności, zaopatrzenia i pomocy socjalnej. Poprzez stronę
lub infolinię można także zgłosić swoją chęć włączenia się do pomocy jako wolontariusz.
• Odwiedź naszą stronę: www.kirklees.gov.uk/covid19response
• Lub zadzwoń na naszą infolinię 01484 226919 (obecnie 8.00-18.00 pon. - pt.)
Grupy społeczne i sąsiedzkie w całym Kirklees wykonują niesamowitą pracę, żeby pomóc nam
wszystkim przetrwać ten trudny czas. Dalsze informacje można znaleźć na ulotce dołączonej do
tego listu.
Z naszej strony internetowej możesz dowiedzieć się więcej o innych formach pomocy,
niezależnie od tego, czy prowadzisz firmę, czy jednoosobową działalność gospodarczą,
jesteś rodzicem lub czyimś opiekunem i chcesz robić to bezpiecznie:
• www.kirklees.gov.uk/coronavirus
Możesz na bieżąco mieć dostęp do najnowszych informacji na temat koronawirusa na Twiterze,
obserwując Kirklees Council na @KirkleesCouncil lub na Facebooku:
• www.facebook.com/liveinkirklees

Jak mogę pomóc?
Każdy mieszkaniec Kirklees może mieć swój wkład, stosując się do krajowych wytycznych
w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Możesz to zrobić przez pozostanie w
domu.
• Wychodź z domu jedynie po konieczne zakupy, żeby poćwiczyć raz dziennie, żeby
zobaczyć się ze specjalistą medycznym, żeby zapewnić konieczną opiekę lub do
pracy (ale tylko, jeśli nie możesz pracować z domu).
• Jeśli wychodzisz, zachowaj zawsze minimum 2m odległości od innych osób.
• Często myj ręce przez co najmniej 20 min., używając mydła.
Jeśli zauważysz u siebie objawy, takie jak nowy uporczywy kaszel lub gorączkę, powinieneś
zostać w domu i skontaktować się z NHS przez ich stronę (111.nhs.uk) lub dzwoniąc pod nr 111.
Ludziom szczególnie narażonym, ze względu na występujące u nich poważne choroby, zaleca
się zdecydowanie, żeby cały czas przebywali w domach i unikali bezpośrednich kontaktów przez
minimum 12 tygodni. Kontakt z opiekunami i pracownikami opieki zdrowotnej, który jest
koniecznym elementem ich opieki medycznej może być kontynuowany. Jeśli jesteś w tej grupie
osób, NHS przesłał Ci już list na ten temat. List ten zawiera także informacje o infolinii, na którą
możesz zadzwonić, jeśli nie posiadasz przyjaciół, rodziny ani społecznej sieci wsparcia i
potrzebujesz pomocy w zakresie żywności i leków.
Dziękujemy
Na koniec chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy włączyli się w działania w naszych
lokalnych społecznościach. To jest naprawdę inspirujące, widzieć, jak bardzo ludzie troszczą się
o siebie nawzajem i o społeczności, w których żyją. Jeśli postępujesz zgodnie z wytycznymi
rządowymi, pracujesz na pierwszej linii służb publicznych lub angażujesz się w wolontariat, aby
pomóc swojej społeczności, jesteśmy Ci niezmiernie wdzięczni.
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Jeśli chcesz otrzymać tę informację w innym formacie lub języku, odwiedź:
www.kirklees.gov.uk/covid19response lub zadzwoń na naszą infolinię:
01484 226919

