Letham4All с удоволствие ви съобщава, че нашият проект за хладилници в
общността вече е отворен в Центъра от понеделник, 23 март. Той ще бъде
достъпен от 9.00 ч. до 13.00 ч. и 17.00 ч. до 21.00 ч. от понеделник до петък.
Имахме първата си доставка от схемата Fareshare и някои дарения на
пресни плодове, зеленчуци и яйца.
Нашият проект има за цел не само да намали хранителните отпадъци, а и в
тези трудни моменти, той може да бъде съвсем реална житейска подкрепа
за местните хора, справящи се с въздействието на Коронавирус.
Работим с редица организации за координиране на поддръжката в Северен
Пърт и вярваме, че Fridge4All може да помогне на тези, които са в
самоизолация. Доброволците подготвят торбичките с храни. Помагаме и
на хората, засегнати от внезапно намаляване на доходите.
Затова ви молим, ако имате финансовата възможност и имате достъп до
магазините, да направите дарение, за тези, които наистина се нуждаят от
достъп до продуктите на Fridge4All.
Ако се нуждаете от помомош, моля уведомете ни чрез попълване на
обикновен онлайн формуляр тук.: here
Цената е 20p за артикул / пакет и хората могат да закупят храна на
стойност £ 2 на посещение. Моля, не забравяйте да донесете вашата чанта
за пазаруване!
Искаме хората, които искат да използват хладилника на Общността, да
попълнят форма за членство / отказ.
Ако влезете в сградата, моля:
• Измийте ръцете си веднага щом влезете.
• Поддържайте разстояние от нашите служители и доброволци
Но ако смятате, че имате симптоми на треска или нова упорита кашлица,
моля не влизайте в сградата, следвайте указанията на NHS и се
самоизолирайте.

Проект за подкрепа на общността в Северен Пърт COVID19
Помощ за изолирани и засегнати
Нуждаете се от подкрепа при пазаруване?
Ако се затруднявате да получите стоки от първа необходимост, ние сме
тук, за да ви помогнем. Нашите невероятни доброволци могат да ви
донесат тези жизненоважни доставки! Ние се стремим да обслужим вашата
заявка възможно най-бързо, но в зависимост от спешността, може да се
наложи да дадем приоритет на други заявки. Можем да организираме и
редовен телефонен разговор от някой от доброволците за да поговорите и
да разнообразите деня.
За съжаление, нашият проект не може да достави лични грижи. Само за да
стане ясно дали имате средства и достъп да се справите сами със
ситуацията, тогава молим трябва да го направите, за да може нашите
доброволци да помагат на хората, които санай-изолирани и най-нуждаещи
се.
За да се свържете с нас
Обадете се на 01738 444061
9:00 - 17:00 и 17:00 - 21:00 от понеделник до петък
9:00 - 17:00 събота и неделя
Или имейл: secretary@letham4all.org.uk

