8 Aprilie 2020

Beneficii sociale guvernamen-

tale disponibile dacă sunteți în

dificultate financiară din cauza
COVID -19

IMPORTANT TOATE JOB CENTRES SUNT MOMENTAN ÎNCHISE PENTRU
PROGRAMĂRI CU PUBLICUL.
Cei care primesc beneficii sociale nu trebuie să se ducă la
programări la Job Centre pentru cel puțin 3 luni, începând cu
Joi, 19 Martie, 2020. Oamenii vor continua să primească beneficii sociale ca și până acum, dar nu vor trebui să se mai ducă
la Job Centre în persoană.
Departamentul de Pensii și Ajutoare Sociale va lucra astfel:
•

Persoanele cu handicap și cele bolnave care nu pot să
meargă la controlul medical regulat pentru PIP, ESA sau
Credit Universal vor continuă să își primească banii de
la guvern.

•
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cauza coronavirusului, nu trebuie să producă o notă medicală de la doctor.
•

Cei care beneficiază de ajutoare sociale, trebuie să anunțe din timp că stau acasă sau că au fost diagnosticați cu
Coronavirus pentru a nu fi sancționați.

•

Beneficiarii de ajutor de șomaj care sunt bolnavi de
Coronavirus nu vor trebui să își continue căutarea unui loc
de muncă pe timpul convalescenței.

1
Autoizolare și Mă autoizolez și mi s-a spus să aplic la Credit Universal – este
Credit Universal cea mai bună soluție pentru mine?
Acest lucru depinde de situația dvs. curentă și dacă aveți
deja unele beneficii sociale care acum fac parte din Credit
Universal, precum Credit de Taxe (Tax Credit) și/sau Ajutor
pentru plata chiriei (Housing Benefits).
Dacă deja beneficiați acestea, atunci:
•

Dacă aplicați la Credit Universal, atunci celelalte beneficii
precum Tax Credits și Housing benefits se vor opri.

•

Timpul de așteptare pentru prima plata de Credit
Universal este de 5 săptămâni.

•

Dacă sunteți acceptați la Credit Universal, puteți primi
o sumă în avans, însă această este un împrumut pe care
va trebui să îl plătiți înapoi.

•

Vă recomandăm să vorbiți cu un consilier pe probleme
de beneficii sociale înainte să aplicați.
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Dacă nu beneficiați de Credit Universal sau alte beneficii, noi
vă putem ajuta să aplicați.

2
În așteptarea Salariul meu a scăzut din cauza pandemiei și nu mă descurc
Creditului Universal cu banii. Mi s-a spus că dacă aplic la Creditul Unviersal, pot să
obțin un împrumut fără dobândă în câteva zile. Este adevărat?
•

O persoană care aplică la Credit Universal, poate să primească o sumă în avans, pe care va trebui să o plătiți mai
târziu. Cât puteți primi depinde de circumstanțele personale, precum câți bani câștigați momentan, cât câștigă
partenerul, ce economii aveți și așa mai departe.

•

Această sumă pe care ați putea primi-o în avans, este un
împrumut fără dobânda, pe care va trebui să îl plătiți înapoi în 12 luni, banii vor fi luați din plata lunară a creditului
universal.

•

Dacă nu beneficiați de alte beneficii sociale (care acum
fac parte din Creditul Unviersal) precum Tax Credit sau
ajutor pentru plata chiriei, atunci să aplicați la Credit
Universal s-ar putea să fie cea mai bună soluție. Vă recomandăm să contactați un consilier pe probleme de beneficii sociale.

•

Dacă sunteți în dificultate materială, vă recomandăm să
luați legătura și cu proprietarul casei, dacă închiriați, pentru a îi explica situația.
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Alte beneficii în afara Mă autoizolez din cauza virusului și angajatorul îmi plătește
concediului medical doar concediu medical minim (Statutory Sick Pay). Nu mă pot
descurca, pot să mai aplic la altceva?
Da, cum am spus mai sus, depinde de toate condițiile explicate in punctele anterioare. Vă recomandăm să apelați la un
consilier pe probleme de beneficii sociale.

4
Disponibilizări și Sunt îngrijorat/ă că voi fi dat/ă afară de la serviciu – pot să
Credit Universal aplic la Credit Unviersal?
•

Atât timp cât îndepliniți criteriile de bază pentru a obține Creditul Unviersal, veți putea să aplicați. Criteriile de
bază: să aveți vârsta minimă legală pentru a munci, să nu
aveți economii care depășesc £16,000, să fiți în UK etc.

•

Vă atragem atenția că există criterii speciale pentru cetățenii Europeni, vă recomandăm să apelați la un consilier
pe probleme de beneficii sociale, pentru a vedea dacă vă
calificați. Ajută mult dacă aveți settled status – statutul de
ședere permanentă.

•

Din fericire, guvernul a anunțat schema de retenție a locurilor de muncă pe timpul COVID  -19, pentru a sprijinii
angajatorii să își păstreze angajații și să ii poată plăti 80%
din salariu.
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5
Ajutorul de șomaj Beneficiez de ajutorul de șomaj (parte din Creditul Universal).
În mod normal, ar trebui să petrec 35 de ore pe săptămână,
căutând de muncă, dar eu și persoanele cu care locuiesc am
intrat în autoizolare, cum procedez?
Cei care trebuie să stea acasă din cauza coronavirusului, nu
vor trebui să își caute de muncă pe perioada bolii. Dacă nu
sunteți bolnav, atunci vă recomandăm să contactați persoana
care se ocupă de dvs. de la Job Centre (work coach).
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Concediu medical Mi s-a spus că dacă sunt bolnav de coronavirus, sau locuiesc
cu persoane care sunt bolnave și trebuie să mă autoizolez, pot
să aplic la concediu medical minim (Statutory Sick Pay), este
adevărat?
•

Cei care nu pot munci din cauza coronavirusului, și sunt
îndreptățiți, pot lua concediu medical plătit din prima zi de
autoizolare, retroactiv din 13 Martie.

•

Concediul medical plătit minim, este pentru cei care stau
acasă, la recomandarea guvernului, fie că sunt bolnavi
sau nu. Angajatorii sunt rugați să fie înțelegători în privința dovezilor pe care le cer de la angajați în acest sens.

•

Dacă angajații trebuie să trimită dovezi că se autoizolează angajatorului, nu pot să se ducă la GP ci pot lua aceste
dovezi online de la NHS 111.
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