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BASIS

Știm ca acestea sunt vremuri grele pentru muncitoarele din domeniul sexual, de
aceea ne propunem să vă sprijinim  în orice fel aveți nevoie și să păstrăm legătura

cât mai mult posibil, priorizând persoanele de risc ridicat.
Se poate lua legătura cu Basis în următoarele feluri:

� Tel   0113 243 0036  (biroul este momentan închis dar acest număr de telefon
funcționează)

� Prin Facebook si Twitter sau pe live chat-ul de pe pagina noastră de internet
� Punem la dispoziție telefoane celulare,  pachete cu mâncare, articole de toaletă
etc sau orice altceva vă este necesar pe parcursul auto-izolării. Pentru oricine are

nevoie – vă rugăm sa ne contactați dacă aveți nevoie.
 

Serviciul de seară:
În aceste momente nu oferim servicii de seară. Dacă aveți nevoie să ne apelați sau
cunoașteți pe cineva care are nevoie, vă rugăm să luați legătura prin telefonul de la
birou sau prin intermediul conturilor de social media și/sau netreach. Echipajul de
poliție este incă operativ, iar echipa noastră este disponibilă la telefon intre orele

obișnuite ale serviciului de seară. Dacă aveți nevoie,  cereți  echipajului de poliție să
ne contacteze.

 
Drop In:

� Anulat până la noi informații
� Vă oferim sprijinul telefon și  online, dar ne  vom centra pe situațiile de urgență.

 
Sănătatea sexuală :

 Se anulează toate walk-in clinics din Leeds Sexual Health. Dacă nu puteți lua
legătura cu Basis, sunați la Sexual Health Team     0113 392 0333. Dacă vor

considera necesar, ei vă vor ajuta să mergeți la clinică pentru tratament.  Dacă nu
reușiți să vorbiți cu ei, sunați-vă muncitoarea de sprijin de la Basis sau contactați-ne

prin metodele enumerate mai sus.
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Sprijin pentru oamenii care folosesc substanțe stupefiante/ droguri:
Forward Leeds:
0113 887 2477

 
Cele 3 centre de Forward Leeds sunt deschise și funcționează cu orar normal

 
în caz că se anulează întalnirea dvs. față in față, veți fi înștiințat. Iar dacă

nimeni nu vă contactează, puteți fi sigură că aceasta va avea loc
 

Programările față in față au loc doar pentru persoanele cu o sănătate bună, nu și
pentru

cele  considerate cu risc ridicat.
 

Ridicarea rețetelor se va efectua mai rar ( de exemplu de 3 ori pe saptamână în loc
de

zilnic)
 

Diferite grupuri au fost anulate și se caută alternative. Între timp, se pot găsi pe
pagină la forward Leeds linkuri cu întâlniri online de sprijin reciproc

 
SMART Recovery are deasemenea program cu întâlniri online

 
Se vor efectua evaluari telefonic. Durează mai mult în cazul începătorilor sau

pentru re-starts. York Street oferă și ei servicii pentru începători
starts/re-starts

 
Pentru mai multe informații: 

Forward Leeds, tel. 0113 8872477 email info@forwardleeds.co.uk
 

Sfaturi despre chirie
 Guvernul a emis omlegislație de urgență pentru a proteja chiriașii de evacuări.

Asociațiile de locuință nu vor evacua chiriașii afectați de virus chiar dacă au ramas
în urmă cu plata chiriei

 
Plata utilităților

Dacă plătiți electricitatea cu cartelă sau altă formă de pre-plată și aveți nevoie de
ajutor, vă rugăm să ne contactați. În această perioadă, Guvernul  are de gând să nu

lase companiile să taie furnizarea electricitații din cauza facturilor neplătite. Vă
rugăm să contactați cu compania dvs. (dacă aveți nevoie, noi vă putem ajuta)
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Hoteluri și cazare pentru persoanele fără adăpost
• St George’s Crypt: serviciile de bază sunt  deschise (prânzul doar la pachet)

• St Anne’s:
o Centrul „Somewhere Safe to Stay” rămâne  închis din data de 25.03.20. Dormitoare

disponibile la o locație alternativă
o Centrul de Resurse (St Anne’s Resource Centre): alimente la pachet,  access la anumite

servicii (dușuri, poștă, spălătorie etc)
o Acces la servicii prin telefon: se oferă sprijin cu cazarea, justiție socială etc.

 
Violența Domestică – Leeds Domestic Violence Services si Women’s Aid

·       Serviciile„drop-in” la cabinetele medicale și la alte locații sunt suspendate temporar
·      

Adăposturile rămân deschise
 

·       Helpline (linie de asistenta) 24/6 este
deschisă (24 ore pe zi, 6 zile pe săptămână): 0113 246 0401

 
 
 

Servicii de sprijin pentru sănătate mentală:
Touchstone:

Sprijin față în față când este posibil, și cu grupuri mai mici și sprijin la telefon și
online
Email:

covid19@touchstonesupport.org.uk
 

Dial House: Doar sprijin la telefon din 19.03.20
 

Well-Bean Crisis Cafes: Mai funcționează dar nu pentru oameni cu simptome.
Pentru aceste servicii verificați: https://www.lslcs.org.uk/services/

 
Servicii Leeds Mind inclusiv helplines (linii de criza):

https://www.leedsmind.org.uk/emergency-contacts. Pentru mai multe
servicii de sprijin pentru anxietate, TOC, tulburare de panică și alte probleme
cu sănătatea mentală, verificați website-ul de la MIND sau contactați BASIS

pentru detalii de helplines.
 

Băncile de alimente (Food banks): Aceste servicii
sunt în continuă schimbare în această perioadă. Întrebați la oricare serviciu

de sprijin, inclusiv BASIS, pentru informații și ajutor.


