CFINE [Šiaurės rytų regione veikianti socialinė įmonė, kovojanti su skurdu ir siūlanti paramą bei
pagalbą pažeidžiamiems, mažai uždirbantiems ir skurstantiems žmonėms] uždarė savo patalpas dėl
COVID-19 protrūkio. Visi jų maisto bankai, bendruomenės maisto sandėliai ir kt. yra laikinai uždaryti.
Nepaisant to, vis dar yra vietų, kur žmonės gali sulaukti pagalbos. Aberdeen City Council atidarė
nemokamą, skubios pagalbos telefono liniją, kurios pagalba stengsis suteikti paramą labiausiai
pažeidžiamiems asmenims ir šeimoms. Šios nemokamos linijos telefono numeris – 0800-0304-713,
darbo laikas – nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 8.00 iki 18.00. Šis telefono numeris skirtas
tiems, kuriuos labiausiai paveikė koronaviruso proveržis ir kurie šio beprecedenčio laikotarpio metu
nebegali gauti paramos iš jų įprasto paramos tinklo. Pagalbos linijos darbuotojai yra pasiruošę
pasiūlyti patarimus ir paramą socialiniais bei finansiniais klausimais, pavyzdžiui, ką daryti, jeigu jums
sunku gauti maisto arba sumokėti sąskaitas.
Panašūs patarimai ir informacija taip pat teikiami būsto, sveikatos, maisto, šildymo, finansų, mokyklų
klausimais, o juos rasti galima Aberdeen City Council koronaviruso COVID-19 svetainėje. Svetainė
reguliariai atnaujinama.
Nors mūsų patalpos ir toliau liks uždarytos, CFINE yra įsipareigojusi kovoti su badu. Tie asmenys,
kurie nebeturi maisto arba kuriems nepavyksta jo gauti, gali su mumis susisiekti telefonu 01224
596156 arba el. pašto adresu info@cfine.org. Mes padarysime viską, kad jums padėtume. CFINE turi
ribotą prieigą prie maisto produktų, todėl maisto produktai bus suteikti tik išskirtiniais, skubiais
atvejais. Prašome jūsų pagalvoti apie kitus žmones bei šeimas, kurie susiduria su sunkumais dėl
COVID-19 protrūkio.
Mūsų SAFE komanda ir toliau teiks paramą ir patarimus žmonėms, kurie susiduria su finansiniais
sunkumais arba kuriems reikia pagalbos manevruojant socialinės paramos sistemą. Mūsų paslaugų
gavėjų bei savanorių sveikata bei sauga mums be galo svarbi, todėl SAFE komandos paslaugos bus
prieinamos tik telefonu arba el. paštu. SAFE komandos telefono numeris – 01224 531386,
nemokamas telefono numeris – 08009534330. Darbo laikas – nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo
9.00 iki 16.00. Užklausos taip pat gali būti teikiamos internetu, puslapyje www.cfine.ord/safe arba
safe@cfine.org.

