
Basis Yorkshire actualizare serviciu

Telefon: 0113 - 243 0036 (biroul este închis, dar telefonul are
răspuns) sau sunați lucrătorul obișnuit de sprijin.

Facebook (@BasisYorkshire1) / Twitter (@BasisSexWork)

Trimiteți-ne un mesaj pe chatul live al site-ului nostru web
(basisyorkshire.org.uk/sex-work-project/)între orele 13:00 - 16:00 în
zilele lucrătoare. 

Nu te putem duce nicăieri în mașina noastră
Nu te putem vizita în casa ta

Asistență telefonică 1-la-1 și online
Unii lucrători de asistență se pot întâlni pentru întâlniri în condiții de siguranță, la
distanță în aer liber, stând la 2 metri distanță. Vă rugăm să discutați cu lucrătorul
de asistență pentru a aranja acest lucru.
Livrări fără contact de produse esențiale precum articole de toaletă / telefoane.
Dacă aveți nevoie de ajutor pentru a obține hrană, vă rugăm să contactați
lucrătorul de asistență.
Sesiuni de suport online de grup și de colegi
Aranjarea programărilor de sănătate sexuală- vă rugăm să sunați Leeds Sexual
Health advice line pe 0113 392 0334 sau apelați linia telefonică pentru
programări pe 0113 392 0333, discutați cu lucrătorul dvs. de asistență de Basis 
 sau scrieți-ne pe numărul nostru de telefon pentru sănătatea sexuală pe 07710
304306. 
Dacă credeți că ați putea avea coronavirus, contactați lucrătorul de asistență și vă
putem ajuta să accesați un test și să vă oferim îndrumări. 
Există, de asemenea, o ofertă de truse gratuite pentru testarea HIV și a sifilisului
disponibile de la: https://freetesting.hiv/. Suntem aici dacă aveți nevoie de
asistență pentru obținerea acestor teste și înainte sau după efectuarea lor.

Cum să luați legătura:

Servicii:
Nu vom mai iesi cu vanul din cauza restictiilor actuale COVID-19, dar
va vom anunta cand incepem iar activitatea. Poliția lucrează încă în
timpul orelor de informare de seară, iar personalul nostru este în
așteptare telefonică pentru a oferi asistență, dacă este necesar.

În acest moment, lucrătorii de asistență nu mai pot:

Aceasta este pentru a ne asigura că rămânem cu toții în siguranță

Vă putem sprijini prin:
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