
Prístup Rómov k 
službám verejnej 
správy  

Ak máte obavy z ochorenia Covid-19, môžete zavolať na Covid infolinku pre Rómov 
na číslo 087 126 4606. Pracovníci linky vám poskytnú:
• podporu a rady 
• v prípade potreby vás môžu objednať na test
V Dubline je Rómom k dispozícii všeobecný lekár v ambulancii kapucínov (Capuchin 
Clinic). K dispozícii je aj tlmočník.

Ak sa rómska rodina nemôže izolovať doma, máme k dispozícii miesta, kde to bude 
možné. Viac informácií získate, ak zavoláte na Covid infolinku pre Rómov na číslo  
087 126 4606.

Získanie osobného čísla verejnej správy (Personal Public Services number – PPS 
number) je podmienkou prístupu k službám verejnej správy.

Týka sa to aj prístupu k zdravotnej starostlivosti, ktorú pre verejnosť zabezpečujú 
všeobecní lekári.

Vláda zaviedla jednoduchý postup na získanie čísla PPS. 

Do internetového vyhľadávača zadajte výraz „gov ie get a PPS number“ alebo 
navštívte stránku: https://www.gov.ie/en/service/12e6de-get-a-personal-public-
service-pps-number/
Pri získavaní čísla PPS nebudete musieť uvádzať informácie o svojom postavení 
prisťahovalca.

Ak máte finančné problémy, možno budete mať nárok na finančnú podporu v rámci 
dávok na úhradu mimoriadnych výdavkov (Exceptional Needs Payments Scheme) 
alebo dávok na úhradu neodkladných výdavkov (Urgent Needs Payments Scheme).  
Pri týchto dávkach nie je podmienkou, aby mal občan obvyklý pobyt v štáte.  Ak 
chcete požiadať o túto finančnú podporu:
• navštívte odbor služieb pre občanov (Community Welfare Service) na vašom    
   miestnom úrade Intreo, alebo 
• zavolajte do kontaktného centra ministerstva na číslo 1890 800 024, alebo
• zavolajte na Covid infolinku pre Rómov na číslo 087 126 4606. 

Podporu a rady vám poskytnú aj tieto dobrovoľnícke organizácie:
• Cairde • Tallaght Roma Integration Project
• Pavee Point     (Projekt integrácie Rómov v Tallaght)
• Safetynet • Capuchin Clinic 

Viac informácií získate, ak do vyhľadávača zadáte výraz „HSE Roma translation easy read” alebo 
navštívite stránku: https://www.hse.ie/eng/about/who/primarycare/socialinclusion/travellers-
and-roma/roma/translations-and-easy-read-documents.html
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