Ajutor și sprijin pentru rezidenții Lambeth
Dacă aveți nevoie de asistență sau cunoașteți pe cineva care are nevoie, suntem aici pentru
a vă ajuta.
Accesați lambeth.gov.uk/coronavirus-support sau luați legătura cu serviciul
MyCommunity Gateway, un serviciu de asistență dezvoltat împreună de consiliu și sectorul
voluntar, destinat oricărei personae care are peste 18 ani, pus la dispoziție de AgeUK
Lambeth. Vă pot ajuta cu asistență socială, consiliere și vă pot pune în contact cu servicii
locale care vă pot ajuta, indiferent de provocarea cu care vă confruntați. Puteți cere ajutor
pentru dvs. sau pentru cineva pe care îl cunoașteți. Apelați Gateway la 0333 360 3700, de
luni până vineri, de la 9:00 la 17:00, sau trimiteți un e-mail la
mycommunity@ageuklambeth.org

•

•
•

Dacă conduceți o companie care a fost forțată să închidă, este disponibilă asistență.
Accesați lambeth.gov.uk/coronavirus-business-support pentru mai multe informații
sau trimiteți un e-mail la enterprise@lambeth.gov.uk
Dacă doriți să vă oferiți voluntar pentru ajutor, vizitați lambeth.gov.uk/volunteer,
anunțăm oportunități în fiecare săptămână.
Dacă suferiți ca urmare a violenței domestice, Centrul Gaia oferă servicii de sprijin
confidențial, lipsite de critică și independente, sunați la 020 7733 8724.

Impactul asupra serviciilor consiliului
Pentru cele mai recente informații, vizitați pagina web pentru serviciul de care aveți nevoie
pe lambeth.gov.uk.
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Școlile rămân deschise, iar copiii ar trebui să participe la normal.
Parcurile Lambeth, zonele de joacă și toaletele vor rămâne deschise. Toate Centrele
de agrement și facilitățile sportive precum terenuri de tenis, terenuri, skateparks și
săli de sport în aer liber vor fi închise.
Serviciile de deșeuri și reciclare funcționează normal, trebuie să faceți rezervare
înainte de a vizita centrul de reutilizare și reciclare Vale Street.
Bibliotecile își vor continua serviciile click-and-collect.
Serviciile de înregistrare, inclusiv nașterile și cetățenia, pot continua.
Înmormântările pot fi încă organizate, cu până la 30 de persoane.
Nuntile și ceremoniile de parteneriat civil nu sunt permise.

