Пакети за помош во вонредна
ситуација
Emergency relief packages - Macedonian
Ако немате пристап до храна поради коронавирусот (КОВИД-19), на располагање ви стојат бесплатни
пакети со храна за помош во вонредна ситуација.
За да добиете пакет за помош во вонредна ситуација, не мора да сте австралиски државјанин или постојан
жител.
За да добиете пакет за помош во вонредна ситуација, мора да:
• се наоѓате во самоизолација или карантин бидејќи имате коронавирус, чекате резултати од тестот или
сте близок контакт
• немате пријатели, роднини или други луѓе кои можат да ви помогнат.
За да добиете пакет, јавете се на дежурната линија за коронавирус на 1800 675 398 и одберете ја опцијата
за поддршка на лица со коронавирус (тоа ја вклучува и помошта во храна). Ако ви треба толкувач, одберете
ја опцијата 0 кога се јавувате на дежурната линија.
Ако не можете да се јавите на дежурната линија, некој кого го познавате може да го стори тоа наместо вас.
Исто така, можете да добиете финансиска помош ако треба да не одите на работа. За повеќе информации
јавете се на дежурната линија за коронавирус.

Што содржи пакетот?
Пакетот содржи основни прехранбени производи како што се житарки, млеко со долг рок на траење, шеќер,
тестенини и конзервиран зеленчук. Во пакетот исто така има предмети за лична хигиена, како што се сапун,
дезодоранс и паста за заби. Ако ви требаат, исто така може да добиете пелени и храна за бебиња.
Пакетите се бесплатни. Во пакетот има доволно основна храна и лични предмети за две недели. Ќе
добиете доволно храна и други нешта за вас и за сите кои живеат со вас.

Оброци
Ако сте премногу болни или не можете да готвите сами, јадењето може да ви биде донесено дома. Кога ќе
се јавите на дежурната линија, вашите податоци ќе им бидат пренесени на вашата општина и тие ќе ви се
јават со опции за поддршка.

Како ќе го добијам пакетот?
Пакетот ќе ви биде оставен пред вратата и можете да го земете оттаму.
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