
Ковид Test and Trace финансова помощ 

Ако имате финансови затруднения моля обадете се на Shropshire Council’s 

Customer Support на телефон 0345 678 9078 за да обсъдите вашата 

конкретна финансова ситуация и възможните начини за финансова помощ. 

 

Ако имате нисък доход е възможно да получите финансова помощ в размер на 
£500 от системата за плащания на test and trace, ако: 

1. Ви бъде наредено от NHS Test and Trace да си останете вкъщи и да се 
изолирате, защото сте получили положителен резултат от тест за 
коронавирус или наскоро сте били в близък контакт с някой, който е 
получил положителен резултат от тест, или 

2. Вие сте родител или настойник на дете или на младеж, на който му е 
било наредено да се изолира и вие трябва да си останете вкъщи за да 
се грижите за тях, и 

3. Вие сте нает работник или самоусигуряващо се лице,и 
4. Вие не можете да работите от вкъщи и в резултат на това ще загубите 

доходите си, и 
5. Вие получавате в момента помощи като: Universal Credit, Working tax 

credit, Income-based employment and support allowance, Income-based 
jobseeker’s allowance, Income support, Housing benefit и/или личен кредит. 

 
Ако не получавате нито една от изброените помощи, ние все още може да ви 
помогнем, ако отговаряте на първите четири критерия изброени по-горе и: 

 Сте кадидатствали за една от изброените помощи, но все още очаквате 
отговор или 

 Сте обжалвали получен вече отказ за помощи и очаквате ново решение 
или 

 Получавате Council Tax Support или 

 В зависимост от начина по-който получавате заплатата си, в последните 
4 седмици/ или 1 месец предшестващи първият ден на изолацията, 
имате средна брутна заплата на седмица* по-малко от 

o £372 за един човек 
o £575 като семейство/ двойка и: 

 Като домакинство имате по-малко от £3000 наличен капитал (след като 
сте си покрили всички разходи) 
И: 

 Сте член от семейството, който изплаща ипотека или 
 Сте наемател или квартирант, който плаща наема или 



 Не сте нито едно от изброените по-горе, но имате финансови 
затруднения, които се отразвяват на вашето здраве/ благополучие или 
на възможността да се върнете на работа след период на изолация. 

Може да бъдете помолени да попълните формуляр за оценка на приходите 
и разходите ви. 

*Брутна средна заплата на седмица не включва Personal Independence Payments, 

Disability Living Allowance, Attendance Allowance, Child benefit, Child tax credit и 

разходи по издръжка на дете. 

 

Ако дете трябва да се изолира защото има Ковид или е било в контакт с 

някой, който има Ковид и родителят трябва да остане вкъщи за да гледа 

детето е възможно да получите финансова помощ.  

 
 

Може да кандидатствате в срок до 42 дни считано от първия ден на вашата 
изолация. 

Отговаряте ли на описаните по-горе изисквания? 

За допълнителна информация и за кандидатстване обадете се на номер 0345 
678 9002 или отидете онлайн на: https://www.shropshire.gov.uk/benefits/what-
help-can-i-claim-from-the-council/covid-test-and-trace-support-payments/  
 

Ако не можете да получите финансова помощ по системата Test and Trace или  
ако въпреки полуената помощ все още изпитвате финансови затрудения, моля 
обадете се на Shropshire Council’s Customer Support Line и попитайте за други  
налични форми за финансова помощ.  

 

 


