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ZAKUPY ONLINE SNAP (Program pomocy 
żywnościowej) 
 

 
 
Gubernator J.B. Pritzker oraz Departament 
Usług Społecznych stanu Illinois z dumą 
ogłaszają, że począwszy od 2 czerwca 2020 
roku, klienci korzystający ze świadczeń SNAP 
mogą zakupić kwalifikującą się żywność przez 
internet przy użyciu karty Illinois Link. 
Wszyscy klienci systemu Link zostaną 
powiadomieni, kiedy będą mogli używać karty 
przy zakupie żywności online i nie będą musieli 
dzwonić lub iść do urzędu, aby mieć tę 
możliwość. 
 
Pierwsze dwa przedsiębiorstwa handlu 
detalicznego, w których będzie można 
dokonywać zakupów online w programie 
SNAP to Walmart 
(https://grocery.walmart.com/) i Amazon 
(www.amazon.com/SNAP). Więcej informacji 
oraz FAQ będzie można znaleźć w ciągu 
najbliższych dni na stronach Link oraz Abe 
Illinois. 
 
Zapraszamy inne sklepy z artykułami 
spożywczymi do przyłączenia się do programu 
EBT Online (Elektroniczny przelew zasiłku) 
Wszyscy sprzedawcy zainteresowani 
programem mogą znaleźć informacje i złożyć 
wniosek na stronie 
http://www.fns.usda.gov/snap/online-
purchasing-pilot. 
 

 
SPIS LUDNOŚCI 
 
IDHS przypomina, że wszystkie osoby w stanie 
Illinois powinny być spisane!  Odwiedź 
My2020census.gov, aby wypełnić formularz 
spisu lub zadzwoń pod numer 1-844-330-2020.  
Aby uzyskać więcej informacji wyślij SMS pod 
numer 987987 albo odwiedź 
census.illinois.gov. 
 
 
 
PORADNICTWO SZPITALNE DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
INTELEKTUALNIE I ROZWOJOWO 
(I/DD) 
 
IDPH wystosował wytyczne, zgodnie z którymi 
placówki służby zdrowia (w tym szpitale) 
powinny zezwolić na to, by pacjentom z 
niepełnosprawnościami intelektualnymi i/lub 
rozwojowymi mogły towarzyszyć osoby 
wspierające, które zostały uznane za niezbędne 
w ich opiece, w tym opiekun(ka), członek 
rodziny, lub płatny pracownik socjalny, przy 
zachowaniu podstawowych środków 
ostrożności zapobiegających rozprzestrzenianiu 
się infekcji.   Osoby z niepełnosprawnościami 
powinny mieć zapewnione odpowiednie 
udogodnienia, które umożliwiają stosowny 
dostęp do informacji oraz korzystanie z 
leczenia na zasadach równych szans.  Zapoznaj 
się ze wszystkimi wytycznymi tutaj. 
 
 
WSPARCIE PRZY POWROCIE DO 
ZDROWIA 
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COVID-19 stanowi kolejne wyzwanie dla osób 
borykających się z powrotem do zdrowia - 
powrót do zdrowia wymaga związków 
międzyludzkich.  W reakcji na to, IDHS 
zgromadził szeroki asortyment elektronicznych 
środków wspierających powrót do zdrowia, 
dzięki którym ludzie mogą łączyć się wirtualnie 
z sieciami wsparcia niezbędnymi dla ich 
dobrego samopoczucia i starań powrotu do 
zdrowia.  Spotkania przez Internet, rozmowy 
telefoniczne i czaty skutecznie wspierają wiele 
osób już na etapie powrotu do zdrowia.  
Możesz skorzystać z tych usług odwiedzając 
dhs.illinois.gov/helpishere i wybierając 
„recovery” (powrót do zdrowia) lub dzwoniąc 
pod numer 1-833-2-FIND-HELP. 

 
 
CALL 4 CALM 
 
W zeszłym miesiącu Departament Usług 
Społecznych Stanu Illinois uruchomił 
„Call4Calm” – darmową SMS-ową infolinię 
wsparcia emocjonalnego, która ma na celu 
udzielanie pomocy mieszkańcom Illinois, 
doświadczającym stresu związanego z COVID-
19.  Po wysłaniu wiadomości o treści „TALK” 
(„rozmowa” – lub „HABLAR” w języku 
hiszpańskim) pod numer 552020, zadzwoni do 
Ciebie psycholog ze społecznego centrum 
zdrowia psychicznego, któremu możesz 
opowiedzieć o doświadczanych obecnie 
trudnościach.   
 
Dodatkowo, SMS-owa infolinia umożliwia 
mieszkańcom stanu Illinois uzyskanie pomocy 
oraz wskazówek dotyczących innych 
krytycznych kwestii w okresie pandemii.  
Mieszkańcy stanu mogą wysyłać na numer 
552020 słowa kluczowe, takie jak 
„UNEMPLOYMENT” (bezrobocie), „FOOD” 
(żywność) lub „SHELTER” (schronienie), aby 
w odpowiedzi uzyskać dodatkowe informacje. 
 

„Call4Calm” nie jest linią alarmową. Jeżeli 
potrzebujesz natychmiastowej pomocy lub 
znasz osobę, która jej potrzebuje, zadzwoń na 
911. 
 
 
LOKALNE BIURA IDHS 
 

Lokalne biura IDHS są zamknięte dla 
interesantów, aby chronić klientów i personel i 
przyczynić się do spłaszczenia krzywej.  
Przypominamy klientom, że składanie 
wszystkich wniosków o świadczenia i sprawy 
administracyjne mogą być załatwione przez 
Internet lub telefon. Osoby zainteresowane 
uzyskaniem informacji o usługach IDHS 
powinny odwiedzić dhs.illinois.gov/helpishere 
lub zadzwonić pod bezpłatny numer 1-833-2-
FIND-HELP (1-833-234-6343).  
 
Osoby pragnące uzyskać świadczenia lub 
zarządzać istniejącymi świadczeniami powinny 
odwiedzić abe.illinois.gov.  
 
 
PROGRAM INWESTYCJI W MŁODZIEŻ 
W STANIE ILLINOIS  
 
IDHS zaangażował się we wspieranie 
zagrożonej młodzieży stanu Illinois poprzez 
umożliwienie jej członkom uczestnictwa w 
Programie Inwestycji w Młodzież stanu Illinois 
(Ilinois Youth Investment Program). Program 
ten został stworzony w celu wsparcia i 
wzmocnienia pozycji młodych ludzi na ich 
drodze do długoterminowego zawodowego 
zatrudnienia.   
 
Pracodawcy zainteresowani otrzymywaniem 
środków finansowych, aby wziąć udział w 
programie mogą dowiedzieć się więcej tutaj.   
Termin składania wniosków został 
przedłużony do środy, 1 lipca 2020 r.   1 
czerwca 2020 r. odbędzie się również 
telekonferencja; więcej informacji na temat 
telekonferencji i o tym, jak się zarejestrować, 
można znaleźć na tej stronie.   
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NIEDYSKRYMINACJA 
 
IDHS zdaje sobie sprawę z tego, że obecnie, 
bardziej niż kiedykolwiek, jest naszym 
obowiązkiem zagwarantowanie, że każda osoba 
potrzebująca wsparcia, opieki i otuchy może 
skorzystać z usług nie martwiąc się o to, że 
będzie traktowana inaczej ze względu na kolor 
skóry, niepełnosprawność lub stan posiadania. 
 
W tym celu urząd gubernatora i kilka agencji 
stanowych, w tym IDHS, wspólnie 
przygotowało w zeszłym miesiącu dokument 
zatytułowany „Wskazówki Dotyczące 
Niedyskryminowania w Trakcie Leczenia 
choroby COVID-19”, z którym można się 
zapoznać klikając tutaj.  
 
Wskazówki te zawierają zalecenia, aby w 
obecnym okresie służba zdrowia zwróciła 
szczególną uwagę na to, by usługi były 
świadczone zgodnie z zasadami równości i 
sprawiedliwości. Czy będzie to zapewnienie 
odpowiednich udogodnień, bycie świadomym 
własnych uprzedzeń, czy też wsparcie dla 
niedostatecznie reprezentowanych 
społeczności. Istnieje wiele kroków, które 
możemy przedsięwziąć, aby zagwarantować, że 
wszyscy są traktowani uczciwie i 
sprawiedliwie. 


