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NOWI SPRZEDAWCY DETALICZNI 
DODANI DO PROGRAMU ZAKUPÓW 
SPOŻYWCZYCH SNAP ONLINE 
 

 
 
Departament Usług Społecznych stanu Illinois 
(Illinois Department of Human Services, IDHS) z 
dumą informuje o nowych partnerach oferujących 
zakupy online w ramach programu SNAP w stanie 
Illinois. Nowi partnerzy to Woodman's, County 
Market, Fairplay Foods i Super Mercados El 
Guero.  
 
Ci nowi sprzedawcy detaliczni uzupełniają listę 
istniejących partnerów IDHS programu SNAP: 
ALDI, Amazon i Walmart. Uczestnicy mają 
również dostęp do świeżej żywności i 
podstawowych produktów spożywczych z ALDI 
poprzez usługę Instacart z dostawą i odbiorem w 
tym samym dniu. 
  
Aby skorzystać ze świadczeń SNAP online, 
prosimy odwiedzić strony shopwoodmans.com, 
mycountymarket.com/shop/online-grocery-
shopping/, fairplayfoods.com, 
shop.supermercadoselguero.com/, shop.aldi.us, 
Amazon.com/SNAP lub Grocery.Walmart.com i 
postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Aby 
zapisać się do programu SNAP lub uzyskać więcej 
informacji, prosimy odwiedzić 
stronę dhs.state.il.us. 
 
Sprzedawcy detaliczni zainteresowani programem 
mogą znaleźć więcej informacji i złożyć wniosek 
na stronie http://www.fns.usda.gov/snap/online-
purchasing-pilot.  
 
 
 
 

IDHS POSZUKUJE PARTNERÓW DO 
PROGRAMU POSIŁKÓW 
RESTAURACYJNYCH 
 
IDHS poszukuje dziesięciu partnerów 
restauracyjnych do programu pilotażowego w 
części hrabstwa Cook oraz w hrabstwie DeWitt. 
Program ten ma na celu zapewnienie gorących 
posiłków w ramach programu pomocy 
żywnościowej SNAP (Supplemental Nutrition 
Assistance Program).  
 
Program Posiłków Restauracyjnych będzie służył 
osobom, które ukończyły 60 lat i/lub są 
niepełnosprawne oraz ich współmałżonkom, a 
także osobom doświadczającym bezdomności.  
 
Aby zaangażować się lub dowiedzieć się więcej, 
odwiedź stronę www.dhs.illinois.gov/rmp i 
wypełnij formularz „Wniosek o uczestnictwo” 
(Request to Participate). Termin składania 
formularzy został przedłużony do 13 sierpnia 2021 
roku. IDHS zidentyfikuje 2 restauracje w hrabstwie 
DeWitt i 8 restauracji w następujących czterech 
kodach pocztowych hrabstwa Cook: 
 

• 60619 (Chatham, zachodnia część Avalon 
Park i południowa część Greater Grand 
Crossing) 

• 60620 (Auburn Gresham, Brainerd i 
północny kraniec Beverly) 

• 60628 (większa część Roseland, Pullman i 
wschodni kraniec West Pullman) 

• 60617 (South Chicago, Calumet Heights, 
East Side i wschodnia część Avalon Park) 

 
Restauracje wybrane do udziału w programie 
zostaną powiadomione o ich wyborze. 
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PROGRAM PROMOCJI SZCZEPIONEK 
IDHS DLA POTRZEBUJĄCYCH I 
MOŻLIWOŚĆ REKRUTACJI 
 

 
 
IDHS, przy wsparciu Departamentu Zdrowia 
Publicznego stanu Illinois (Illinois Department of 
Public Health, IDPH), poszukuje organizacji 
społecznych (Community-Based Organizations, 
CBO), z którymi mógłby współpracować w celu 
zwiększenia liczby osób przyjmujących 
szczepionki w całym stanie. 
 
IDHS i IDPH poszukują organizacji 
pozarządowych, które mogą świadczyć następujące 
usługi w celu rekrutacji osób do szczepienia 
przeciwko COVID-19 w punktach prowadzonych 
przez IDPH lub IDHS: 
 

• Marketing i rekrutacja 
• Rejestracja do szczepienia przez telefon 

i/lub na zasadzie „od drzwi do drzwi” 
• Koszty lokalizacji/wynajmu powierzchni 
• Lekki poczęstunek 
• Transport 
• Obsługa w dniu imprezy z tłumaczeniami 

lub innym wsparciem 
 
Więcej informacji można znaleźć na tej stronie 
internetowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI 
RATUJĄCEGO ŻYCIE LEKU Z GRUPY 
ANTAGONISTÓW OPIODÓW – 
NALOKSONU 
 

 
 
Nalokson jest lekiem z grupy antagonistów 
opioidów stosowanym w leczeniu 
przedawkowania opioidów, takich jak heroina i 
fentanyl. IDHS ułatwia w całym stanie dostęp do 
naloksonu, aby odwrócić skutki przedawkowania 
opioidów, które dotykają osoby z zaburzeniami 
zażywania opioidów. Lek jest całkowicie 
bezpieczny i może być podawany w postaci 
aerozolu do nosa lub zastrzyku domięśniowego. 
Nalokson w formie donosowej, Narcan, może być 
podawany przez każdego (przez pracowników 
niemedycznych), a przyjaciół i bliskich osób 
zażywających narkotyki zachęca się do posiadania 
leku Narcan pod ręką. 
 
IDHS inwestuje prawie 13 milionów dolarów w 
walkę z kryzysem opioidowym poprzez 
rozszerzenie dostępu do tego ratującego życie 
leku. Zwiększenie dostępu do naloksonu jest jedną 
z wielu strategii redukcji szkód, które IDHS 
wykorzystuje, aby wspierać osoby doświadczające 
choroby uzależnienia. 
 
Organizacje, które chciałyby zamówić Narcan 
poprzez wyżej wymieniony program, mogą wejść 
na stronę www.dhs.state.il.us/AccessNarcan. 
 
Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, zmaga się z 
uzależnieniem od substancji, zadzwoń na linię 
stanowego telefonu zaufania ds. opioidów i innych 
substancji pod numer 1-833-234-6343, wyślij 
SMS o treści „HELP” pod numer 833234 lub 
odwiedź stronę HelplineIL.org. 
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IDHS ŚWIĘTUJE MIESIĄC DUMY OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

 
 
Przełomowa ustawa federalna o Amerykanach z 
niepełnosprawnościami (Americans with 
Disabilities Act, ADA) została podpisana 26 lipca 
1990 roku. W związku z tym IDHS oraz Wydział 
Usług Rehabilitacyjnych i Wydział ds. 
Niepełnosprawności Rozwojowej świętują w lipcu 
ustawę ADA oraz Miesiąc Dumy Osób 
Niepełnosprawnych.  
 
Misją IDHS i tych wydziałów jest pomoc osobom 
niepełnosprawnym w osiągnięciu celów 
związanych z zatrudnieniem, edukacją i jakością 
życia. Zgodnie z tą misją IDHS zwróciło się do 
swoich organizacji partnerskich o opracowanie 
planów dostępu dla osób niepełnosprawnych, aby 
zapewnić równy dostęp do obiektów i usług.  
 
ZASOBY DOTYCZĄCE ZDROWIA 
PSYCHICZNEGO W JĘZYKU 
HISZPAŃSKIM 
 
Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego 
(National Institute of Mental Health, NIMH) 
oferuje podstawowe informacje na temat zaburzeń 
psychicznych i tematów pokrewnych w języku 
hiszpańskim dla pacjentów i ich rodzin, 
pracowników służby zdrowia i społeczeństwa. 
Materiały drukowane można zamówić bezpłatnie i 
są one dostępne w ilościach hurtowych do 
dystrybucji w klinikach, szkołach i na imprezach 
środowiskowych. 
Aby uzyskać więcej informacji oraz skorzystać z 
możliwości zamówienia bezpłatnych egzemplarzy, 
można należy wejść na tę stronę. 


