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Информация и помощ при 
самоизолация 
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Имате симптоми на коронавирус? Вие 
и живеещите с Вас трябва да се самоизолирате. 
Ако имате кашлица, висока температура или загуба/промяна във вкуса 
или обонянието, Вие и живеещите в Вас трябва да останете вкъщи 
и веднага да си направите тест. Можете да направите това на 
NHSinform.scot/test-and-protect или като се обадите на 0800 028 2816, 
ако нямате достъп онлайн. След това Вие и всички, които живеят с Вас 
трябва да останете вкъщи, докато излязат резултатите от теста. 

Също така, ако сте били с някой, който е имал положителен тест или ако 
сте били в страна, която е в списъка на страните подлежащи на 
карантина, трябва да се самоизолирате. Това важи дори ако нямате 
симптоми на коронавирус.

Колко време трябва да се самоизолирам?
Ако проявите симптоми на коронавирус останете вкъщи 10 дена. 
Другите, които живеят с Вас трябва да останат вкъщи 14 дена, в случай 
че развият симптоми. Това включва всички, които живеят в дома Ви.

Как да се самоизолирам?
Самоизолирането означава да стоите вкъщи през цялото време, без 
хора от други домове да влизат във Вашия. 
•  Не прескачайте до магазините и не водете децата на училище, докато 

не получите резултат от теста, дори ако носите маска за лице
•  Не ходете в училище или в детската градина
•  Не извеждайте кучето на разходка
•  Не позволявайте на хора да влизат в дома Ви, за да Ви донесат 

покупки, да се грижат за децата Ви или за каквито и да било други 
събирания
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Планирайте за напред 
В случай, че трябва да се изолирате, е добра идея да имате някои неща 
готови у дома. Те включват:

•  Лекарства, които обикновено държите подръка вкъщи
•  Основни храни
•  Данни за контакт на някой познат, който да Ви носи покупки (трябва 

да ги оставя навън пред входната врата) и да разхожда кучето.

Парична помощ
Ако трябва да се самоизолирате, Вашият работодател трябва да Ви 
помогне и може да имате възможност да получите болнични. 

Ако имате ниски доходи и от "Тестване и предпазване" поискат от Вас да 
се самоизолирате може да има възможност да получите безвъзмездна 
помощ за самоизолиране Self-Isolation Support Grant от £500. Дори и да 
нямате достъп до социални помощи, може въпреки това да бъдете 
приети. За повече информация се обадете на National Helpline на  
0800 111 4000.

По-важни контакти за помощ
Ако нямате никой, който да може да Ви помогне да си набавите храна 
или лекарства докато се самоизолирате, се обадете на националната 
телефонна линия за помощ National Assistance Helpline на 0800 111 4000 
(от понеделник до петък 9:00 до 17:00 часа). 
Ако се притеснявате за психичното си здраве посетете clearyourhead.scot
Ако се притеснявате за психичното здраве на детето си посетете 
parentclub.scot
Ако сте засегнати от домашно насилие се обадете на 0800 027 1234 или 
посетете sdafmh.org.uk 
Можете също така да се свържете с Вашата група в местната общност, 
която ще може да Ви помогне или да предложи други, които могат да Ви 
помогнат.


