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IZOLACJA 
Wsparcie finansowe 

Jeśli masz niskie dochody i nie jesteś w stanie pracować, ponieważ zostałeś poinformowany przez NHS 
Test and Trace, że musisz pozostać w izolacji, możesz kwalifikować się do wypłaty ryczałtowej sumy w 
wysokości £500 w ramach rządowego programu Test and Trace Support Payment (Wsparcie finansowe 
Test and Trace). 
 

Aby kwalifikować się do otrzymania płatności musisz: 
1. Zostać poinformowany przez NHS Test & Trace o konieczności pozostania w izolacji i otrzymać ważny numer 
referencyjny, ponieważ Twój test na obecność Covid-19 był pozytywny lub byłeś w bliskim kontakcie z osobą zarażoną; i 
2. Być zatrudnionym lub prowadzić działalność na własny rachunek; i 
3. Nie być w stanie pracować w domu i w związku z tym tracić dochody; i 
4. Ty lub Twój partner otrzymujecie zasiłek, do którego zostaliście zakwalifikowani, np. Universal Credit, Housing Benefit 

Możesz kwalifikować się do wypłaty z funduszu uznaniowego zamiast tego, jeśli: 
1. Spełniasz kryteria od 1 do 3 powyżej; i  
2. Nie otrzymujesz obecnie świadczenia kwalifikującego; i  
3. Zarabiasz mniej niż £19 200 brutto rocznie jako osoba samotna lub £37 400 rocznie jako para lub jako samotny rodzic 
prowadzący gospodarstwo domowe; i  
4. Posiadasz mniej niż 3000 funtów oszczędności dla gospodarstwa domowego 
 

Jak złożyć wniosek 
Aby ubiegać się o dofinansowanie do izolacji, należy wypełnić formularz wniosku online w lokalnym urzędzie 
Hrabstwa (do którego płacisz podatek Council Tax). 
Wnioski muszą być złożone w ciągu 28 dni licząc od pierwszego dnia okresu izolacji. 
Program jest obecnie otwarty do 31 marca 2021 roku. 

Jakie zaświadczenia będę musiał przedstawić składając wniosek? 
Powiadomienie od NHS Test and Trace z prośbą o przeprowadzenie izolacji (będzie ono zawierało unikalny numer 
identyfikacyjny); i wyciąg z konta bankowego potwierdzający imię, nazwisko i adres; i 
dowód zatrudnienia/wynagrodzenia lub, jeśli jesteś na samozatrudnieniu: deklarację podatkową, dochód z 
działalności handlowej oraz dowód, że Twoja firma świadczy usługi, które nie mogą być wykonywane bez kontaktu 
społecznego 

W jaki sposób będą dokonywane płatności? 
Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy zgodny z wyciągiem bankowym dostarczonym jako 
część dowodu do kwalifikacji. 
Dostępna jest dalsza pomoc 
Jeśli martwisz się o swoje rachunki, pracę lub dom, zadzwoń do Suffolk Advice and Support Service (Porada i wsparcie 
w Suffolk) pod bezpłatny numer 0800 068 3131 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17  
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