
 
 

Accesul la serviciile 
publice pentru romi   
 

Dacă sunteți îngrijorat(ă) din cauza Covid 19, puteți apela Linia de informare privind 
Covid pentru romi (Roma Covid Infoline) la nr. 087 126 4606. Aceștia vă pot oferi:
• asistență și recomandări
• pot întreprinde demersurile necesare pentru a face un test, dacă este necesar
În Dublin, Capuchin Clinic, este un medic disponibil pentru persoanele de etnie romă.  
De asemenea, este disponibil și un interpret.

Există locații disponibile pentru familiile de etnie romă care nu se pot autoizola la 
domiciliu. Pentru mai multe informații, contactați Linia de informare privind Covid 
pentru romi (Roma Covid Infoline) la nr. 087 126 4606 

Numărul Individual pentru Servicii Publice (Personal Public Services – PPS) vă asigură 
acces la serviciile publice. Aici este inclus și accesul la serviciile medicale disponibile 
publicului prin medicii de familie (GP).

Guvernul a implementat o procedură facilă pentru obținerea unui număr PPS. 
Căutați ‘gov ie get a PPS number’ sau vizitați:  
https://www.gov.ie/en/service/12e6de-get-a-personal-public-service-pps-number/
Ca parte a acestui proces, nu trebuie să furnizați informații cu privire la statutul dvs.  
de imigrant.

Dacă vă confruntați cu probleme financiare, este posibil să primiți un sprijin pentru 
venit. Acesta este oferit în baza schemelor Exceptional Needs Payments (Plăți pentru 
Nevoi Excepționale) și Urgent Needs Payment (Plată pentru Nevoi Urgente). Aceste plăți 
nu fac obiectul condiției de reședință obișnuită. Pentru a solicita sprijin pentru venit:
• vizitați biroul Intreo local al Serviciul de Asistență Comunitară (Community Welfare   
 Service), sau
• contactați telefonic centrul de contact al Departamentului, la nr. 1890 800 024, sau
• contactați telefonic Linia de informare privind Covid pentru romi (Roma Covid    
 Infoline) la nr. 087 126 4606

Următoarele organizații de voluntari, oferă, de asemenea, recomandări și sprijin:
• Cairde • Tallaght Roma Integration Project
• Pavee Point    (Proiectul pentru Integrarea Romilor din Tallaght)
• Safetynet • Capuchin Clinic 

Pentru mai multe informații, căutați ‘HSE Roma translation easy read’ sau vizitați
https://www.hse.ie/eng/about/who/primarycare/socialinclusion/travellers-and-roma/roma/
translations-and-easy-read-documents.html
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