
 

 
Практична та фінансова підтримка, яка допоможе вам залишатися здоровими цієї зими 

 
Зробіть щеплення 

 

Коронавірус (COVID-19) та грип є інфекційними захворюваннями, які швидко поширюються та можуть 

бути серйозними, тому зробіть щеплення, щоб захистити себе та інших людей. 

 

Усі вакцини від Ковід-19 безкоштовні. Кожен віком від 5 років може отримати 1-шу та 2-гу дозу, а також деякі 

люди можуть отримати бустерну дозу, в тому числі люди старші 50 років, вагітні жінки, люді які живуть із 

уразливою особою чи доглядають за нею, або мають проблеми зі здоров’ям. 

 

Деякі люди можуть отримати безкоштовну вакцину проти грипу, в тому числі люди старші 50 років, вагітні 

жінки, люди які живуть із уразливою особою чи доглядають за нею, або мають проблеми зі здоров’ям. 

Вакцинація проти грипу також безкоштовна для всіх дворічних та трирічних дітей, дітей молодшого 

шкільного віку, та дітей, які навчаються в середній школі та підлягають вакцинації. 

 

Якщо ви перебуваєте на обліку у лікаря загальної практики (GP) та відповідаєте певним критеріям, вас мають 

запросити на отримання вакцинації проти грипу чи Ковід-19. Якщо з вами ще не зв’язувалися, дізнайтеся 

більше за цим посиланням: 

 

Відвідайте веб-сторінку:  https://hertsandwestessexics.org.uk/covid-19, запитайте в аптеці якою ви 

користуєтеся, або зателефонуйте за номером 119. 

 

 

 
 
Підтримка місцевих громадських організацій 

 

Надається можливість отримати допомогу якщо вам важко впоратися самотужки, або вам чи комусь із 

членів вашої родини потрібна підтримка. Зв'яжіться з нами у випадках коли: 

 

- ви опинилися в кризовій ситуації, наприклад, зіткнулися з проблемою бездомності 

- ви доглядаєте за хворою людиною або інвалідом 

- вам потрібна підтримка у випадку коли ви є опікуном або доглядачем 

- вам потрібна допомога, щоб ви могли самостійно впоратися вдома 

- вам потрібна допомога, щоб забезпечувати тепло у вашій оселі та залишатися здоровою людиною 

- вам потрібна допомога з вашим психічним здоров'ям 

- ви хочете знайти тепле, безпечне місце поблизу місця вашого проживання, де ви зможете проводити час 

- ви вагітна або маєте маленьких дітей та хочете отримати пораду, або приєднатися до дитячих груп. 

 

Більше інформації за посиланням: www.hertfordshire.gov.uk/hereforyou або зателефонуйте в ХартсХелп 

(HertsHelp) за номером 0300 123 4044 
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Як отримати фінансову підтримку 
 

Також можна отримати допомогу якщо у вас є фінансові проблеми або борги. 

Бюро з консультації громадян (Citizen’s Advice) може надати вам допомогу та пораду. Ви також маєте змогу 

отримати допомогу від уряду з оплатою електроенергії, транспортних витрат, доглядом за дітьми та побутовими 

витратами. Не забувайте вчасно сплачувати рахунки. Більше інформації за посиланням: 

www.hertfordshire.gov.uk/costofliving або зателефонуйтеза номером 0800 144 8848 

 

Поради як зберегти здоров'я 

 
Дотримуйтесь цих порад щоб залишатися здоровими та зменшити поширення хвороб: 

 

- Мийте руки кілька разів на день теплою водою з милом. 

- Прикривайте ніс і рот під час чхання або кашлю одноразовою серветкою, яку зразу ж після використання 

потрібно викинути. 

- Одягайте маску в громадських місцях та дотримуйтеся дистанції. 

- Не торкайтеся брудними руками своїх очей, носа та рота. 

- Проводьте якомога частіше наскрізне провітрювання приміщень та вологі прибирання з використанням де-

зінфекційних засобів. 

- Якщо ви захворіли, залишайтеся вдома, пийте багато рідини, та у разі потреби приймайте знеболюючі ліки. 

 

Щоб отримати безкоштовну допомогу, яка допоможе вам зберегти здоров’я, зокрема схуднути, кинути палити, бути 

більш активними, зменшити споживання алкоголю та почуватися щасливішими, зверніться до вашого місцевого 

Центру здоров’я (Healthy Hub): www.healthyhubs.org.uk. 

 

Контрацепція (включаючи екстрену контрацепцію), тестування та лікування інфекцій, що передаються статевим 

шляхом (ІПСШ), включаючи ВІЛ, є безкоштовними та конфіденційними, відвідайте веб-сторінку: 

www.sexualhealthhertfordshire.clch.nhs.uk або зателефонуйте за номером 0300 008 5522. 

 

Якщо ви зазнали домашнього насильства, наприклад, насильницьку чи надмірно контролюючу поведінку, 

зверніться за інформацією до www.hertfordshire.gov.uk/sunflower або зателефонуйте за номером 0300 790 6772 (У 

термінових випадках телефонуйте за номером 999). Детальніша інформація за посиланням: 

www.hertfordshire.gov.uk/healthinherts або зателефонуйте за номером 0300 123 4044. 
More information: www.hertfordshire.gov.uk/healthinherts or call 0300 123 4044.  

 

Зверніться по медичну допомогу, коли це необхідно 
 

Зареєструйтеся  безкоштовно до лікаря загальної практики (GP), щоб ви мали змогу отримувати лікування 

та доступ до призначених ліків,  коли це необхідно. Немає необхідності показувати підтвердження вашої 

адреси, ідентифікаційного номера, імміграційного статусу чи номера Національної служби охорони здоров’я 

(NHS). 

 

Будь ласка, використовуйте онлайн-сервіси на веб-сайті вашого центру загальної медичної практики де ви 

зареєструвалися, або додаток NHS для нетермінових запитів, замовлення ліків і перевірки результатів аналізів. Вам 

можуть запропонувати записатися до лікаря на особистий прийом, онлайн, через текстове повідомлення, по 

телефону або використовуючи відеозв'язок. 

 
 

Зателефонуйте за номером 999, щоб викликати швидку допомогу в разі екстреної ситуації, коли існує загроза 

життю. 

Завітайте до місцевої аптеки, щоб отримати допомогу щодо незначних захворювань і поради щодо ліків. 

Відвідайте 111.nhs.uk або зателефонуйте за номером 111 (текстове повідомлення: 18001 111), щоб отримати 

термінову медичну допомогу. 

Зателефонуйте за номером 111 (варіант 2) для отримання допомоги стосовно вашого психічного здоров’я (або 

зателефонуйте за номером 0800 6444 101 або зайдіть на веб-сторінку www.hpft.nhs.uk). 

Зверніться до свого лікаря загальної практики(GP) або зателефонуйте за номером 111, якщо ви хвилюєтеся за 

свою дитину. Якщо вашій дитині важко дихати або її язик чи губи посиніли, зателефонуйте за номером 999. 
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Більше інформації можна отримати на веб-сторінці: www.nhs.uk або за телефоном 111 
 

More information: www.nhs.uk or call 111  
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