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Dacă te afli în pericol imediat, sună  la numărul de urgență 999 – 

vei putea cere traducător 

Dacă nu poți vorbi cu voce tare, există opțiunea de apel tăcut:

• Dacă apeși 55, un agent de la poliție te va anunța că esti co-

nectat la poliție. Dacă nu poți vorbi, vei fi rugată să apeși pe o 

tastă, să faci un sunet sau să apeși 55. Agentul va încerca mai 

multe posibilități de comunicare astfel încât să nu te simți sub 

presiune

• Chiar și în caz de tăcere, agentul de la poliție poate să îți răs-

pundă doar dacă apeși 55, apăsați o tastă, tușești, sau faci un 

sunet. Este mult mai ușor să vorbești cu operatorul, dar dacă 

trebuie să rămâi tăcută, vei primi ajutor oricum.

• Apăsarea pe 55 nu va aduce serviciile de urgență la ușa ta și 

nu permite urmărirea locației tale în mod automat. Dacă rămâi 

pe fir, implicit agentul de la poliție va ști că ești într-o urgență 

care nu îți permite să vorbești cu voce tare, așadar acesta va 

lua orice măsuri necesare pentru a determina locația ta și pen-

tru a trimite ofițeri.

Dacă ești în siguranță și poți vorbi cu voce tare, poți suna gratuit, la 

orice oră a zilei (24 ore) la linia telefonică națională împotriva abuzului 

domestic: 0808 2000 247 – poți cere traducător

Nu uita, chiar dacă ești în carantină din cauza pandemiei COVID-19, 

ai posibilitatea de a călători pentru a scăpa de violența domestică. 

Women’s Aid sau Imkaan oferă bilete de tren gratuite pentru femeile 

care folosesc serviciile sau merg către adăposturile lor. 
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Cere ajutor!

Ce poți face dacă ești victima violenței domestice
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Dacă nu poți suna, ai mai multe posibilități :

• Mergi direct la cea mai apropiată secție de poliție. Poți merge 

cu o persoană care să te sprijine, și ai dreptul să ceri traducă-

tor și să vorbești cu o femeie ofițer.

• Dacă poliția îți sugerează să te incorci acasă, poți să le spui că 

îți este frică pentru siguranța ta. Dacă ai copii, spune că ești la 

secție pentru a semnala o infracțiune – nu pleca fără să dai o 

declarație scrisă

• Poți, de asemenea, să te duci la orice farmacie Boots și să fo-

losești un cod secret pentru a indică nevoia de ajutor – spu-

nei-i farmacistei că vrei să ’Ask for Ani’. Vei fi dusă într-o ca-

meră privată de consultație, unde te vor pune în legătura cu 

poliția, servicii de asistență sau linii de asistență telefonică

• Sună la linia telefonică pentru sfat!

• Fă un plan: Fi atentă la rutina partenerului și alege momentul 

cel mai sigur pentru a pleca de acasă.

• Fă o geantă de urgență: Dacă poți să împachetezi geanta fără 

să te vadă, păstrează o geantă cu bani, documente importan-

te (incluzând certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, 

contractul de chirie/ipotecă, actul de identitate, NINo, permi-

sul de conducere), un set de chei, niște haine, medicamente, 

încărcător pentru telefon și numere de urgență

• Aranjează un loc unde să stai: Acesta poate fi casa unei prie-

tene de încredere sau unui membru de familie, dar ai grijă că 

agresorul să nu știe locația. Alternativ poți merge la un adă-

post. Dacă vrei să fugi de violența domestică, poți cere ajutor 

pentru cazare de la orice autoritate locală, chiar dacă nu locu-

ieșți în zona respectivă.

2
Dacă nu poți 

suna
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Dacă ai  

decis să-l 
părăsești 
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• Gândește-te cum ar putea să te găsească: este important să 

consideri toate modurile prin care partenerul te-ar puteag găsi. 

De exemplu, dacă ar putea avea acces la telefonul sau mesajele 

tale, poți folosi telefonul unei prietene pentru a-ți plănui pleca-

rea, sau poți cumpăra un telefon cu cartelă

NU TE ÎNVINOVĂȚI și nu tolera abuzul. Poți primi ajutor!

Dacă ați fost martor la violență domestică, încercați să vorbiți, cu grijă, 

cu victima și oferiți-i aceste informații importante.

Dacă doriți să vorbiți cu un consultant, pentru cazuri care nu sunt  

urgente puteți suna la numărul nostru de telefon: (EN/PL) 07521857415, 

(EN/RO) 07730021986 (Luni– Joi, 10:00-4:00) 

IMPORTANT!


