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AUTO-IZOLAREA 
Sprijin financiar 

Plăți pentru sprijinirea auto-izolării 
Dacă aveți un venit redus și nu puteți lucra deoarece NHS Test and Trace (Testare și Urmărire NHS) v-a 
cerut să vă auto-izolați, sunteți eligibil pentru o plată unică în valoare de 500 £ prevăzută de 
Government’s Test and Trace Support Payment Scheme (Planul Guvernului privind plățile pentru 
sprijinirea testării și urmăririi). 
 

Următoarele condiții trebuie îndeplinite pentru primirea plății: 
1. NHS Test & Trace v-a cerut să vă auto-izolați și ați primit un număr valid de referință deoarece ați fost testat pozitiv cu 
Covid-19 sau ați fost contact apropiat al unei persoane care a fost testată pozitiv; și 
2. Sunteți angajat sau liber profesionist; și 
3. Nu puteți lucra de acasă și, prin urmare, veniturile dvs. vor scădea; și 
4. Dvs. sau partenerul/partenera dvs. beneficiați de un ajutor social eligibil, de ex. Universal Credit (Credit universal), 
Housing Benefit (Ajutorul social pentru cazare) 

Puteți fi eligibil pentru o plată discreționară dacă, în schimb: 
1. Îndepliniți criteriile de la 1 la 3 de mai sus; și  
2. Nu beneficiați în prezent de un ajutor social eligibil; și  
3. Câștigați în valoare brută mai puțin de 19.200 £ pe an ca persoană singură sau 37.400 £ pe an de cuplu sau de gospodărie 
cu un singur părinte; și  
4. Aveți mai puțin de 3.000 £ în economii de gospodărie 
 

Cum să faceți solicitarea 
Pentru a solicita plata pentru sprijinirea auto-izolării, completați formularul de solicitare online de la Consiliul dvs. 
local (la care achitați Taxa de consiliu). 
Solicitările trebuie făcute în termen de 28 de zile de la prima zi a perioadei de auto-izolare. 
Acest plan este momentan disponibil până pe 31 martie 2021. 

Ce dovezi va trebui să prezint când fac solicitarea? 
Notificarea de la NHS Test and Trace care vă cere să vă auto-izolați (aceasta va include un număr unic de 
identificare); și un extras bancar care vă confirmă numele și adresa; și 
dovada angajării/veniturilor sau, dacă sunteți liber profesionist, dovada cu veniturile auto-declarate, venituri din 
tranzacții și dovada că afacerea dvs. oferă servicii care nu pot fi realizate fără contact social 

Cum vor fi făcute plățile? 
Plățile vor fi efectuate prin transfer bancar în contul bancar menționat în extrasul bancar pe care îl prezentați în 
cadrul documentelor care vă atestă eligibilitatea. 
Aveți la dispoziție ajutor suplimentar 
Dacă vă faceți griji cu privire la facturi, locul de muncă sau locuință, sunați gratuit la Suffolk Advice and Support 
Service (Serviciul de asistență și suport din Suffolk): numărul de telefon este 0800 068 3131, fiind disponibil luni până 
vineri între 9 AM - 5 PM  
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