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KİŞİSEL KARANTİNA 
Parasal destek 

Kişisel karantina destek ödemeleri 
Geliriniz düşükse ve NHS Test and Trace (NHS Test ve Takip) birimi tarafından kendinizi karantinaya 
almanız gerektiği söylendiği için çalışamayacak durumdaysanız, hükümetin Test ve Takip Destek Ödeme 
programı kapsamında toplam 500 £ tutarında ödemeye hakkınız olabilir. 
 

Ödemeye hak kazanmanız için şu koşulları karşılamanız gerekir: 
1. Covid-19 testiniz pozitif çıktığı için veya testi pozitif çıkan bir kişiyle yakın temasa girdiğiniz için NHS Test & Trace (NHS Test 
ve Takip) birimi tarafından geçerli referans numarasıyla birlikte kişisel karantina talebi almış olmak; ve 
2. Bir yerde istihdam ediliyor olmak veya serbest çalışıyor olmak; ve 
3. Evden çalışamıyor ve bu nedenle gelir kaybı yaşıyor durumda olmak; ve 
4. Siz veya eşinizin yardım hakkını alıyor olması, örn. Universal Credit (Evrensel Kredi), Housing Benefit (Ev Yardımı) 

Şu koşulları karşılamanız halinde ihtiyarı fon ödemesi hakkına da sahip olabilirsiniz: 
1. Yukarıda 1'den 3'e kadar kriterleri karşılıyorsanız; ve  
2. An itibariyle herhangi bir yardım hakkı almıyorsanız; ve  
3. Bir kişi için yıllık brüt 19,200 £ altında veya çift olarak veya tek ebeveynli aile olarak yıllık 37,400 £ altında kazanıyorsanız; ve  
4. Hane haklı birikmişleri 3000 £ altındaysa 
 

Nasıl başvuru yapılır 
Kişisel karantina destek ödemesine başvurmak için lütfen yerel belediyenizin (Şehir vergisini (Council tax) ödendiğiniz 
yer) online başvuru formunu tamamlayın. 
Başvuruların kişisel karantina sürenizin başladığı ilk günden itibaren 28 gün içinde yapılması gerekir. 
Yardım programı 31 Mart 2021 tarihine kadar açık kalacaktır. 

Başvuru yapmak için hangi ispatlayıcı belgeleri vermem gerekiyor? 
NHS Test and Trace (NHS Test ve Takip) biriminin kişisel karantina talebi (bu belgede eşsiz bir kimlik numarası 
olacaktır); ve adınızı ve adresinizi teyit eden bir banka ekstresi; ve 
istihdam/gelir belgesi veya serbest çalışıyorsanız kişisel gelir beyanı, ticari gelir ve işletmenizin sosyal sözleşme 
olmadan verilemeyecek hizmetler sunduğunu gösterir belge. 

Ödemeler nasıl yapılacak? 
Ödemeler, şartları karşıladığınızı gösteren evraklarla birlikte beyan ettiğiniz banka hesabına havale şeklinde 
yapılacaktır. 
Daha fazla yardım alabilirsiniz 
Sabit masraflarınız, işiniz veya evinizle ilgili endişe duyuyorsanız 0800 068 3131 no.lu ücretsiz hattan Pazartesi-Cuma 
günleri 09.00-17.00 saatleri arasında Suffolk Advice and Support Service (Suffolk Destek ve Yardım Servisi) ile iletişime 
geçebilirsiniz.  
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