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IZOLIAVIMASIS 
Finansinė parama 

Izoliavimosi pagalbos išmokos 
Jeigu jūsų pajamos yra nedidelės ir negalite dirbti, nes NHS Test and Trace liepė jums izoliuotis, jums 
gali priklausyti £500 išmoka, kuri yra skirta per Vyriausybės Test and Trace išmokų planą.   
 

Kad galėtumėte gauti išmoką, reikia: 
1. Kad NHS Test & Trace lieptų jums izoliuotis ir suteiktų galiojantį ref. numerį, nes gavote teigiamą Covid-19 tyrimo 
rezultatą arba turėjote artimą kontaktą su asmeni, kuris jį gavo; ir 
2. Būti įdarbintas arba savarankiškai dirbantis; ir 
3. Negalite dirbti iš namų ir dėl to neteksite pajamų; ir 
4. Jūs arba jūsų partneris gaunate tinkamą išmoką, pvz., Universal Credit, Housing Benefit 

Galite gauti diskrecinio fondo mokėjim1 vietoj to, jei: 
1. Jūs atitinkate aukščiau nurodytus 1-3 kriterijus; ir  
2. Šiuo metu negaunate tinkamos išmokos; ir  
3. Uždirbate mažiau nei £19 200 per metus kaip vienas asmuo arba £37 400 per metus kaip pora ar vienišo tėvo/mamos 
šeima; ir  
4. Turi mažiau nei £3000 santaupų 
 

Kaip kreiptis 
Norėdami kreiptis dėl izoliavimosi paramos išmokos, užpildykite internetinę paraiškos formą iš savo Vietos valdžios 
(kam mokate Council Tax). 
Paraiškos turi būti pateiktos per 28 dienas nuo pirmosios Jūsų savarankiško izoliavimosi laikotarpio dienos. 
Šiuo metu schema veikia iki 2021 m. kovo 31 d. 

Kokius įrodymus turiu pateikti darant paraišką? 
Pranešimą iš NHS testo ir Trace, kuriame prašoma izoliuotis (tai įtrauks unikalų ID numerį); ir banko išrašą, 
patvirtinantį jūsų vardą ir adresą; ir 
įsidarbinimo/darbo užmokesčio įrodymą arba, jei esate savarankiškai dirbantis asmuo, savarankiško darbo mokesčių 
formą, prekybos pajamų ir įrodymas, kad jūsų verslas teikia paslaugas, kurių negalima atlikti be socialinio kontakto 

Kaip bus atliktos įmokos? 
Mokėjimai bus atliekami banko pavedimu į banko sąskaitą, atitinkančią banko išrašą, pateiktą kaip jūsų tinkamumo 
įrodymo dalį. 
Galite kreiptis pagalbos 
, jei nerimaujate dėl savo sąskaitų, savo darbo ar namų, skambinkite Suffolk Advice and Support Service nemokamai 
0800 068 3131 nuo pirmadienio iki penktadienio 9.00 - 17.00 val.  
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