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6 SZEŚCIU NOWYCH SPRZEDAWCÓW W 

PROGRAMIE SPOŻYWCZYM ONLINE SNAP 
 

Departament Opieki Społecznej stanu Illinois (IDHS) ma 

przyjemność ogłosić 6 nowych sprzedawców oferujących 

zakupy SNAP online w stanie Illinois. Nowo 

zatwierdzeni sprzedawcy to między innymi Capri IGA, 

County Market, FairPlay Neighborhood Market, 

Schnucks, Supermercados El Guero i Woodman's 

Market. Ci nowi detaliści prowadzą łącznie 83 sklepy w 

całym stanie Illinois. 

 
Po włączeniu tych sprzedawców do programu 
mieszkańcy Illinois mają teraz łącznie dziewięć opcji 
online dla rodzin SNAP. ALDI, Amazon i Walmart 
również przyjmują zamówienia online w Illinois. 
 

Aby skorzystać ze świadczeń SNAP online, wejdź na 

stronę www.capriiga.com, 

mycountymarket.com/shop/online-grocery-shopping/, 

fairplayfoods.com, shop.supermercadoselguero.com/, 

shopwoodmans.com, shop.aldi.us, 

Amazon.com/SNAP, or Grocery.Walmart.com i 

postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.  

 

Udział mogą wziąć wszyscy odbiorcy SNAP z kartami 

Link w stanie Illinois. Aby zapisać się do SNAP lub 

uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić 

stronę dhs.state.il.us. 

 

Sprzedawcy detaliczni zainteresowani programem mogą 

dowiedzieć się więcej i złożyć wniosek na 

stronie http://www.fns.usda.gov/snap/online-purchasing-

pilot.  

 

NOWE ROZPORZĄDZENIE WYMAGAJĄCE 

SZCZEPIENIA COVID-19 LUB BADANIA W 

PRZEDSZKOLACH 
 

Gubernator JB Pritzker wydał nowe zarządzenie, które 

zawiera wymóg, aby wszyscy pracownicy przedszkola w 

Illinois otrzymali szczepionki przeciw COVID do 

początku stycznia lub poddawali się cotygodniowym 

testom na obecność wirusa. Nowy mandat dotyczy ponad 

55 000 pracowników licencjonowanych ośrodków opieki 

dziennej w całym stanie.  

 

Personel przedszkolny musi otrzymać pierwszą dawkę 

szczepionki Pfizer lub Moderna albo pojedynczą dawkę 

szczepionki Johnson & Johnson do 3 grudnia, a drugą 

dawkę szczepionki Pfizer lub Moderna do 3 stycznia 

2022 roku. Każdy pracownik przedszkola, który nie 

zostanie w pełni zaszczepiony do 3 grudnia, musi 

przechodzić cotygodniowe testy na COVID, dopóki nie 

zostanie w pełni zaszczepiony.  

 

IDHS OGŁASZA DODATKOWE INWESTYCJE 

WSPIERAJĄCE RODZICÓW I OPIEKUNÓW 
 

IDHS z dumą ogłasza nowe inwestycje mające na celu 

rozszerzenie dostępu do opieki nad dziećmi dla obecnie 

bezrobotnych rodziców, którzy chcą ponownie wejść na 

rynek pracy, oraz wzmocnienie infrastruktury opieki nad 

dziećmi poprzez wspieranie dostawców i ich 

pracowników. 

 

IDHS rozumie, że rodziny potrzebują wsparcia, aby 

ponownie wejść na rynek pracy z powodu pandemii 

COVID-19. W związku z tym, począwszy od 1 

października 2021 r., rodzice, którzy są bezrobotni i 

aktywnie poszukują pracy, będą uprawnieni do 

trzymiesięcznej pomocy w opiece nad dziećmi, pod 

warunkiem, że spełniają standardowe wymagania 

kwalifikacyjne CCAP. Jeśli rodzice zostaną zatrudnieni 

lub zapiszą się na program edukacyjny przed upływem 

trzech miesięcy i spełnią wszystkie inne wymagania 

kwalifikacyjne CCAP, ich uprawnienia będą trwać 

łącznie przez 12 miesięcy. 
 

Rodziny zainteresowane ubieganiem się o wsparcie w 

ramach Programu Pomocy Opieki nad Dziećmi mogą 

kontaktować się z lokalną Agencją Zasobów Opieki nad 

Dziećmi i Skierowania (CCR&R), którą można znaleźć 

w Internecie pod adresem 

https://www.inccrra.org/about/sdasearch lub dzwoniąc 

pod bezpłatny numer 1-877-202-4453. 
 

Ponadto IDHS uruchomi w przyszłym miesiącu program 

Child Care Workforce Bonus. W ramach programu 

wszyscy pracownicy licencjonowanych i 

nielicencjonowanych ośrodków opieki nad dziećmi i 

domów będą uprawnieni do otrzymania premii w 

wysokości do 1000 USD, pod warunkiem że spełnią 

wszystkie wymagania licencyjne oraz wymogi dotyczące 

zdrowia i bezpieczeństwa. Opiekunowie będą 

otrzymywać wypłaty za pośrednictwem swojego 

pracodawcy od października 2021 do marca 2022. Po 
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tych premiach nastąpią dwie kolejne rundy dotacji na 

przywrócenie opieki nad dziećmi, a także dodatkowa faza 

dotacji w 2022 r., a dostawcom w całym stanie zostanie 

udostępnionych 300 mln dolarów. 
 

Informacje aplikacyjne dotyczące programu będą 

dostępne dla pracodawców w sieci Illinois Network of 

Child Care Resources & Referral Agencies (INCCRRA) 

w nadchodzących tygodniach. Pracodawcy są 

zobowiązani do wypłacania pracownikom 100% kwoty 

premii przyznawanej przez państwo. 

 

Więcej informacji na temat możliwości wsparcia opieki 

nad dziećmi można znaleźć na stronie 

www.ilgateways.com/financial-

opportunities/restoration-grants. 

 

IDHS OBCHODZI W PAŹDZIERNIKU KRAJOWY 

MIESIĄC ZAPOBIEGANIA ZAŻYWANIU 

SUBSTANCJI ODURZAJĄCYCH PRZEZ 

MŁODZIEŻ  

 

IDHS poprzez Wydział ds. Zapobiegania Zażywaniu 

Substancji Odurzających i Odwyku (Division of 

Substance Use Prevention and Recovery) prowadzi na 

terenie stanu działania mające na celu zajęcie się 

problemem i zwalczanie zaburzeń związanych z 

zażywaniem substancji odurzających.  

 

Ze względu na niebezpieczne połączenie zażywania 

substancji i kierowania samochodem prowadzące do 

wypadków i ofiar śmiertelnych IDHS uznaje również 17-

23 października za Krajowy Tydzień Bezpieczeństwa 

Nastoletnich Kierowców (National Teen Driver Safety 

Week). 

 

Zażywanie substancji przez nastolatków często odgrywa 

rolę w wypadkach z udziałem nastolatków. Departament 

Transportu Stanów Zjednoczonych (USDOT) uznał 

wypadki samochodowe za główną przyczynę śmierci 

osób w wieku 15-18 lat.  

 

Partner społeczności IDHS, Prevention First oraz Youth 

Prevention Resource Center przy Prevention First 

organizują godzinne webinarium: Alkohol a 

bezpieczeństwo ruchu drogowego wśród nastolatków – 

we wtorek, 19 października. 

 

Dodatkowo IDHS świętuje wraz z DEA oraz partnerami 

Narodowy Dzień Utylizacji Leków na Receptę (National 

Prescription Take Back Day) w dniu 23 października od 

10:00 do 14:00. Ten dzień został stworzony, aby podnieść 

świadomość na temat potencjalnego nadużywania leków 

na receptę, zapewniając jednocześnie bezpieczny, 

wygodny i odpowiedzialny sposób pozbywania się leków 

na receptę. 

 

Istnieje możliwość pozbycia się niewykorzystanych lub 

przeterminowanych leków na receptę i bez recepty w 

wyznaczonych miejscach w całym stanie Illinois. Jeśli Ty 

lub Twoja agencja planujecie wziąć udział w tym 

wydarzeniu, rozważcie współpracę z lokalnym organem 

ścigania.  

 

Możesz odwiedzić stronę www.takebackday.dea.gov w 

celu zlokalizowania miejsca zbiórki lub zadzwonić do 

Wydział Kontroli Dywersji Centrum telefonicznej 

rejestracji DEA (Diversion Control Division Registration 

Call Center) pod numer 1-800-882-9539, aby uzyskać 

więcej informacji na temat tych miejsc zbiórki.  

 

POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH 

DOTYCZĄCA KOSZTÓW WYNAJMU 

MIESZKANIA I KORZYSTANIA Z MEDIÓW 

 
Program Pomocy Mieszkaniowej (Housing Help 

Program) Departamentu Usług Społecznych stanu 

Illinois (Illinois Department of Human Services) dotyczy 

pomocy w wynajmie i opłatach za media i jest 

skierowany do kwalifikujących się gospodarstw 

domowych w stanie Illinois dotkniętych pandemią 

COVID-19. IDHS nawiązał współpracę z organizacjami 

społecznymi w celu administrowania programem. 

 

Zgłoszenia są aktywnie przyjmowane przez nasze 

organizacje partnerskie. Zainteresowani wnioskodawcy 

powinni skontaktować się z organizacją, korzystając z 

informacji zamieszczonych pod tym linkiem: 

https://www.illinoisrentalassistance.org/providers 

Aby dowiedzieć się więcej o programie, odwiedź  

www.illlinoisrentalassistance.org. 
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