
 

 

Praktyczne i finansowe wsparcie, które pomoże Ci zachować zdrowie i dobre 

samopoczucie tej zimy 

 

Zaszczep się  
 

COVID-19 i grypa to bardzo zakaźne choroby, które mogą być groźne, dlatego poddaj się 

szczepieniom, aby uchronić siebie i innych ludzi.  

 

Wszystkie szczepionki przeciwko COVID-19 są bezpłatne. Każdy w wieku 5+ lat może otrzymać pierwszą i 

drugą dawkę, natomiast niektóre osoby mogą otrzymać dawkę przypominającą, w tym osoby w wieku 50+, 

kobiety w ciąży, osoby, które mieszkają z kimś narażonym lub się nim opiekują oraz osoby z 

przypadłościami zdrowotnymi.   

 

Niektóre osoby mogą otrzymać bezpłatną szczepionkę przeciw grypie, w tym osoby w wieku 50+, kobiety w 

ciąży, osoby, które mieszkają z kimś narażonym lub się nim opiekują oraz osoby z przypadłościami 

zdrowotnymi. Jest to również bezpłatne dla wszystkich dwu i trzylatków, dzieci w szkołach podstawowych i 

kwalifikujących się dzieci w szkołach średnich. 

 

Jeśli jesteś zarejestrowany u lekarza rodzinnego (ang. GP) i kwalifikujesz się do otrzymania szczepionki 

przeciw grypie lub COVID, powinieneś otrzymać zaproszenie na szczepienie. Jeśli nie skontaktowano się z 

Tobą, dowiedz się więcej: odwiedź stronę https://hertsandwestessexics.org.uk/covid-19, zapytaj w 

aptece lub zadzwoń pod numer 119. 

 

 

Uzyskaj wsparcie w społeczności   
 

Pomoc jest dostępna jeśli trudno sobie radzisz i potrzebujesz pomocy dla siebie lub kogoś ze 

swojej rodziny. Skontaktuj się z nami jeśli: 

• Jesteś w sytuacji kryzysowej, np. będziesz bezdomny 

• Zajmujesz się kimś chorym lub niepełnosprawnym  

• Potrzebujesz wsparcia jako opiekun 

• Potrzebujesz pomocy w radzeniu sobie samemu w domu 

• Potrzebujesz pomocy w zachowaniu ciepła i dobrego samopoczucia w domu 

• Potrzebujesz wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego 

• Chcesz znaleźć ciepłe, bezpieczne miejsce w swojej okolicy, gdzie możesz spędzać czas   

• Jesteś w ciąży lub masz małe dzieci i szukasz porady lub chcesz dołączyć do spotkań 

grupowych dla dzieci.  

Więcej informacji na stronie: www.hertfordshire.gov.uk/hereforyou lub zadzwoń do HertsHelp pod 

numer 0300 123 4044   

Tu dla Ciebie 

https://hertsandwestessexics.org.uk/covid-19
http://www.hertfordshire.gov.uk/hereforyou


 

Uzyskaj wsparcie finansowe   
 

Jeśli martwisz się o pieniądze lub masz długi, pomoc jest dostępna.  

Biuro Poradnictwa Obywatelskiego może udzielić Ci pomocy i porady. Możesz również uzyskać pomoc od 

rządu w zakresie opłacenia rachunków za energię, w zakresie transportu, opieki nad dziećmi i kosztów 

gospodarstwa domowego. Nigdy nie ignoruj rachunków. 

Więcej informacji na stronie: www.hertfordshire.gov.uk/costofliving lub zadzwoń pod numer 0800 

144 8848  

 

Zachowaj zdrowie i dobre samopoczucie 
 

Możesz zachować zdrowie i ograniczyć rozprzestrzenianie się chorób, postępując zgodnie z 

niniejszymi poradami: 

 

• Kilka razy dziennie myj ręce ciepłą wodą i mydłem. 

• Kichaj i kaszl w chusteczkę, a potem wyrzuć ją do kosza.  

• W zatłoczonych miejscach, zakrywaj twarz i zachowaj odstęp od ludzi. 

• Nie dotykaj oczu, nosa i ust jeśli nie umyłeś rąk. 

• Wietrz pomieszczenia i czyść powierzchnie środkiem antybakteryjnym.  

• Jeśli jesteś chory, pozostań w domu, pij dużo płynów, weź środki przeciwbólowe jeśli ich 

potrzebujesz. 

Aby uzyskać bezpłatną pomoc w zakresie zachowania zdrowia, w tym przy utracie wagi, w rzuceniu 

palenia, w zakresie aktywności,  w zmniejszeniu spożycia alkoholu i podniesienia poczucia szczęścia, 

skontaktuj się z lokalnym ośrodkiem Healthy Hub na stronie: www.healthyhubs.org.uk.  

Antykoncepcja (w tym antykoncepcja w nagłych sytuacjach) oraz testowanie i leczenie zakażeń 

przenoszonych drogą płciową (ang. STI), w tym HIV, jest bezpłatne i poufne, odwiedź stronę  

www.sexualhealthhertfordshire.clch.nhs.uk lub zadzwoń pod numer 0300 008 5522. 

Jeśli doświadczasz krzywdy domowej, takiej jak przemoc lub zachowania kontrolujące, skontaktuj się z  

www.hertfordshire.gov.uk/sunflower lub zadzwoń pod numer 0300 790 6772 (w nagłych przypadkach 

dzwoń na nr 999). 

Więcej informacji na stronie: www.hertfordshire.gov.uk/healthinherts lub zadzwoń pod numer 0300 

123 4044.  

 

Uzyskaj pomoc medyczną gdy jej potrzebujesz   
 

Zarejestruj się bezpłatnie u lekarza rodzinnego (ang. GP), aby w razie potrzeby uzyskać dostęp do 

leczenia i przepisywanych leków. Nie ma potrzeby okazywania potwierdzenia adresu, dowodu 

tożsamości, statusu imigracyjnego ani numeru NHS.  

Prosimy o korzystanie z usług online na stronie swojej przychodni lub z aplikacji NHS w celu uzyskania 

odpowiedzi na mniej pilne pytania, zamówienia leków i sprawdzenia wyników badań. Możemy Ci 

zaoferować bezpośrednią wizytę lekarską, lub w systemie online, przez SMS, telefon lub poprzez wideo. 

Inne sposoby na uzyskanie pomocy medycznej: 

• Zadzwoń pod numer 999, aby wezwać karetkę w przypadku zagrożenia życia. 

• Odwiedź lokalną aptekę, aby uzyskać pomoc w przypadku drobnych chorób i porady dotyczące 

leków. 

http://www.hertfordshire.gov.uk/costofliving
http://www.healthyhubs.org.uk/
http://www.sexualhealthhertfordshire.clch.nhs.uk/
http://www.hertfordshire.gov.uk/sunflower
http://www.hertfordshire.gov.uk/healthinherts


 

• Odwiedź stronę 111.nhs.uk lub zadzwoń pod numer 111 (telefon tekstowy: 18001 111) po pilną 

pomoc medyczną.  

• Zadzwoń pod numer 111 (opcja numer 2) po wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego (lub 

zadzwoń pod numer 0800 6444 101 lub odwiedź stronę www.hpft.nhs.uk). 

• Skontaktuj się z lekarzem rodzinnym lub zadzwoń pod numer 111 jeśli martwisz się o swoje 

niemowlę. Jeśli Twoje niemowlę ma trudności z oddychaniem lub ma siny język lub usta, zadzwoń 

pod numer 999. 

 

Więcej informacji na stronie: www.nhs.uk lub zadzwoń pod numer 111  

http://www.111.nhs.uk/
http://www.hpft.nhs.uk/
http://www.nhs.uk/

