
Reakcja Wspólnoty Mayo
- Covid-19 / koronawirus
LGrupa Doradcza ds. Reakcji Wspólnoty Mayo (Mayo Community 
Response Advisory Group) koordynuje reakcję wspólnoty na 
koronawirusa.

W NAGŁYCH PRZYPADKACH ZAWSZE NALEŻY DZWONIĆ 
POD NUMER 999 LUB 112
NUMER INFOLINII HSE: 1850 24 1850

Kampania “Keep Well” ma na celu pokazanie ludziom w każdym 
wieku, jak możemy dbać o własne zdrowie fizyczne i psychiczne 
oraz dobre samopoczucie poprzez wprowadzanie zdrowych i 
pomocnych nawyków do naszych codziennych i cotygodniowych 
zajęć. Zapewnia ona wytyczne, informacje i wskazówki dotyczące 
różnych rzeczy, które pomogą nam jak najlepiej przetrwać 
najbliższe miesiące. Wszystko to będzie dostępne na stronie: 
gov.ie/healthyireland

 

Public Participation 
Network

Mayo

https://www.gov.ie/en/campaigns/healthy-ireland/?referrer=http://www.gov.ie/healthyireland/


JEŚLI WYSTĄPIĄ OBJAWY CHOROBY, MUSISZ ODIZOLOWAĆ 
SIĘ I ZADZWONIĆ DO SWOJEGO LEKARZA (GP). NIE IDŹ DO 
PRZYCHODNI, APTEKI ANI SZPITALA. LEKARZ OCENI TWÓJ STAN 
PRZEZ TELEFON. JEŚLI BĘDZIE UWAŻAĆ, ŻE MUSISZ PODDAĆ SIĘ 
BADANIU NA KORONAWIRUSA, ZORGANIZUJE TAKI TEST.

Koronawirusa można uniknąć poprzez praktykowanie dobrej higieny 
rąk i społecznego dystansu.

Najczęstsze objawy koronawirusa:
• Kaszel
• Gorączka
• Duszności (spłycenie oddechu)

Bardziej szczegółowe informacje na temat testów można znaleźć na 
stronie internetowej HSE, wyszukując “HSE COVID testing”. Można 
też za darmo zadzwonić do HSELive pod numer 1850 24 1850 w 
celu uzyskania informacji

Pomocna infolinia Wspólnoty Mayo: 094 90 64660

SMS: 087 361 1457
Email: covidsupport@mayococo.ie

Infolinia jest czynna 7 dni w tygodniu w godzinach od 9.00 do 
17.00.

Infolinia zajmuje się następującymi kwestiami:
• Zapytania i porady niedotyczące nagłych przypadków.
• Nagłe przypadki lub zapytania niezwiązane z kwestiami    
 medycznymi.
• Osoby bez wsparcia, które mogą wymagać dostaw żywności,   
 leków lub paliwa.
• Skierowanie do odpowiednich organizacji wsparcia, innych infolinii  
 lub służb, jeśli jest to właściwe.



Uważaj na swoje zdrowie  
psychiczne w tym czasie!

Sprawdzaj informacje, ale wyznaczaj sobie 
granice w zakresie wiadomości i mediów 
społecznościowych. Odwiedź www.
yourmentalhealth.ie, aby uzyskać więcej 
informacji lub zadzwoń pod  
numer 1800 111 888

Upewnij się, że korzystasz z zaufanych źródeł. 
Najnowsze informacje na temat koronawirusa 
(Covid-19) można znaleźć na stronie 
internetowej HSE.ie lub dzwoniąc na infolinię 
HSE pod nr 1850 24 1850.

Sprawdź aktualizacje na profilu Facebook Garda 
Síochána - region zachodni. Prosimy pamiętać, 
że strona ta nie jest monitorowana 24 godziny 
na dobę, 7 dni w tygodniu oraz nie powinna być 
wykorzystywana do zgłaszania przestępstw.

Głusi użytkownicy irlandzkiego języka migowego 
mogą korzystać z irlandzkiego zdalnego serwisu 
tłumaczeniowego (IRIS). Aby uzyskać więcej 
informacji, odwiedź stronę www.slis.ie lub wyślij 
e-mail na adres remote@slis.ie

https://www.hse.ie/eng/
https://slis.ie


 Kod Eircode:

Najbliższy  
posterunek  

Garda:
Funkcjonariusz 

Garda w  
społeczności:

Szpital Ogólny 
 w Mayo: 094 902 1733

Lekarz rodzinny:

Szpital /  
dom opieki:

Placówka  
An Post:

Rada Hrabstwa 
Mayo: 094 906 4000 www.mayo.ie

Infolinia HSE:
1850 24 1850   
Jeśli masz objawy Covid-19, zadzwoń na 
infolinię, aby uzyskać poradę medyczną.

Zwróć uwagę na następujące przydatne numery, które warto mieć pod ręką.
Twój EIRCODE jest potrzebny, aby pomóc Cię zlokalizować.

Wpisz poniżej swój Eircode i inne przydatne numery.

https://www.mayo.ie


Mayo Civil 
Defence:

087 318 6804 ou 094 902 4400   
civildefence@mayococo.ie  Civil Defence jest 
organizacją działającą na zasadzie wolontariatu, 
która wspiera służby ratownicze na pierwszej 
linii frontu, a także pomaga naszym lokalnym 
społecznościom

Mayo Public 
Participation 

Network:

094 906 4358 www.mayoppn.ie Centralna 
sieć dzieląca się wiedzą specjalistyczną 
społeczności i organizacji wolontariatu, 
bezpośrednio związana z władzami lokalnymi 

Mayo  
Sports  

Partnership:

094 906 4000   
https://www.mayo.ie/sports-partnership
MSP promuje sport rekreacyjny wśród wszystkich 
członków społeczeństwa poprzez projekty i 
programy w całym hrabstwie Mayo mające na celu 
aktywizację społeczną

Citizens 
 Information 

Mayo:

076 1076 040 www.citizensinformation.ie 
CIM udziela bezpłatnych, bezstronnych informacji, 
porad w zakresie świadczeń i uprawnień opieki 
społecznej, praw pracowniczych, mieszkaniowych, 
opieki zdrowotnej, praw konsumentów itp.

Mayo  
Volunteer 

Centre:

096 71 444  www.volunteermayo.ie 
Punkt kompleksowej obsługi w zakresie 
wolontariatu skierowany do organizacji i osób 
prywatnych

Local Link  
Mayo:

094 90 05150 www.locallinkmayo.ie
Zapewnia wysokiej jakości ogólnokrajowy 
transport publiczny na terenach wiejskich Irlandii, 
odpowiadający na lokalne potrzeby

COPD  
Advice:

1800 832 146 Usługa oddzwaniania do osób z 
przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
- nie może być używana jako służba ratownicza

HSE -  
“Your Mental 

Health”: 

Linia informacyjna 1800 111 888 udzielająca 
porad na temat dostępnych dla źródeł pomocy w 
zakresie zdrowia psychicznego oraz możliwości 
dostępu do świadczeń

https://www.mayo.ie/civil-defence/contact
https://mayoppn.ie
https://www.mayo.ie/sports-partnership
https://www.citizensinformation.ie/en/
https://volunteermayo.ie
https://locallinkmayo.ie


Mayo Womens
Support  

Services:

094 902 7519 www.mwss.ie Zapewnia
szereg narzędzi wsparcia dla kobiet i dzieci 
żyjących w środowisku przemocy domowej

MABS:
0761 07 2000 Serwis doradczy w zakresie 
zarządzania pieniędzmi i długami, czynny w dni 
powszednie w godzinach od 9.00 do 20.00

Samaritans:
116 123 Jeśli masz zmartwienia lub trudności 
z radzeniem sobie, ta infolinia jest bezpłatna i 
czynna w dzień i w nocy

Alone:
0818 222 024 Linia czynna w godz. 8.00 do 
20.00, dla osób starszych, które mają zmartwienia 
lub trudności związane z koronawirusem

Pieta House:
1800 247 247 Bezpłatna całodobowa infolinia 
dla osób, u których występuje ryzyko samobójstwa 
i samookaleczenia, oraz dla osób, których bliscy 
popełnili samobójstwo

Mindspace:
094 90 67001 Bezpłatna i poufna usługa 
wsparcia w celu promowania zdrowia 
psychicznego i dobrego samopoczucia młodych 
ludzi

SeniorLine:
1800 804 591 Czynna codziennie od 10 rano do 
22:00, usługa to obecnie wspiera osoby starsze z 
problemami związanymi z koronawirusem

Women’s Aid:

1800 341 900 24-godzinne wsparcie dla kobiet 
mieszkających z partnerami dopuszczającymi 
się przemocy. Jeśli masz obawy o swoje aktualne 
bezpieczeństwo, zadzwoń pod numer 999

Rape Crisis 
Centre:

1800 778 888 24-godzinna linia dla kobiet i 
mężczyzn, którzy zostali zgwałceni, napastowani 
seksualnie, molestowani seksualnie lub 
wykorzystywani seksualnie w jakimś momencie 
swojego życia 

Askonefamily:
01 662 9212 Linia dla osób samotnie 
wychowujących dzieci, dzielących opiekę nad 
dzieckiem oraz dla osób w separacji

http://www.mwss.ie


Tusla:
094 904 9137 Tusla to agencja
odpowiedzialna za zapewnienie lepszego 
samopoczucia i sytuacji dzieci

Threshold:
1800 454 454 Jeśli jesteś najemcą i martwisz się o 
bezpieczeństwo swojego zamieszkania
w czasie pandemii, ta infolinia jest czynna od 
poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 21.00

FLAC:
1890 350 250 lub 01 874 5690 Jeśli masz
zapytanie prawne, infolinia Centrum Bezpłatnych 
Porad Prawnych jest czynna od poniedziałku do 
piątku w godzinach 9.30-13.00 / 14.00-17.00

Castlebar  
Volunteer Social

Services::

094 902 1378
• Rozwożenie posiłków  •  Zawieranie przyjaźni
• Usługa osobistych alarmów bezpieczeństwa SAS

West Be Well:

info@westbewell.ie or 087 784 8837
Sieć grup społecznych, działających we 
współpracy z HSE i promujących zdrowie 
psychiczne, udzielających porad na temat dobrego 
samopoczucia, rodzicielstwa, młodych ludzi, 
depresji, żałoby i straty oraz kwestii prawnych. 
Zapewnia także usługę nawiązywania przyjaźni. 
https://www.westbewell.ie/ services-directory/
befriending-mayo/

Asthma Advice:
1800 445 464 Bezpłatna usługa oddzwaniania 
dla osób z astmą i rodziców/opiekunów młodych 
osób z astmą

OutWest 
Helpline:

094 937 2479  OutWest jest wolontariacką 
grupą społeczną, wsparcia i rzecznictwa dla osób 
LGBT+ dla osób przebywających w Connacht, 
czynną w czwartki w nocy w godz. 20 - 22 

Mayo  
Intercultural

Action:

094 904 4511 Zapewnia wsparcie i rzecznictwo 
dla migrantów mieszkających i pracujących w 
hrabstwie Mayo

https://www.westbewell.ie/services-directory/


Youth Mental
Health 

Signposting
Tool:

01 478 4122 Krajowa Rada Młodzieży
Irlandii zapewnia narzędzie informacyjne w 
zakresie zdrowia psychicznego osób młodych, 
wskazujące źródła informacji na temat służb, 
usług wsparcia i programów szkoleniowych itp.

HSE Zacznij rozmowę od darmowego wysłania słowa 
HELLO: 50808 - “napisz o tym”

Mayo Traveller 
Support Group:

094 902 8400 
http://www.mayotravellerssupport 
group.com/  MTSG zajmuje się kwestią bardzo 
złego stanu zdrowia społeczności Travellers w 
hrabstwie i pracuje na rzecz egzekwowania praw 
człowieka i praw kulturalnych

Hope House: 094 925 6888 www.hopehouse.ie 
Centrum Leczenia Uzależnień, Foxford 

Alcooliques 
Anonymes: 01 842 0700

Travel Wise:
01 613 1733 Infolinia Departamentu Spraw 
Zagranicznych dla osób mających obawy 
związane z podróżami, dotyczące koronawirusa

Helplink Mental 
Health Mayo:

094 955 7007 Zapewnia dostęp do doradztwa, 
informacji, edukacji i usług w zakresie zdrowia 
psychicznego

Worker’s Rights 
Centre:

1890 747 881 Infolinia SIPTU, czynna w godz. 
8.30 do 17.00, od poniedziałku do piątku, w 
sprawach związanych z pracą

http://www.mayotravellerssupportgroup.com/-mayo-travellers-support-group.html
https://hopehouse.ie



