
Coronavirus
WE ARE HERE TO HELP

To get through COVID-19 we need to pull together. 

We are a group of over 200 local Wapping residents who 
are volunteering to help ensure that all members of our 
community are staying safe, healthy and being looked 
after.

Please let us know if you need help of any kind - from 
shopping to prescriptions to regular chats. We are here to 
help each other. 

You can get in touch with the group by leaving a message 
on this number. 

0207 183 0678. 

We’ll check the messages throughout the day and a 
volunteer will get back in touch to help. 

You can also email the group 

wappinghelpers@gmail.com 

Coronavirus (COVID-19) is contagious.  Please take 
every precaution to ensure you are spreading only 
kindness.  Avoid physical contact (2m+ distance). Wash 
your hands regularly.  Items should be left on your doorstep. 

P.s. If you are in a low risk group and would like to volunteer 

please give us your details at: bit.ly/wappinghelpers 



Coronavirus
WE ARE HERE TO HELP
ওয়াপিং হেল্পারস
-------------------------

বিসমিল্লাহ হির রাহমানির রাহিম 
---------------------------

আমরা প্রায় ২০০ জনের  বেশি ওয়াপিংয়ের বাসিন্দা করোনা ভাইরাস 
প্রতিরোধে এলাকার মানুষ কে সহযোগিতা করার জন্য ভলোন্টিয়ারি ভাবে 
উদ্দোগ নিয়েছি।

ওয়াপিং এলাকার সকল নাগরিক যেনো নিরাপদে বসবাস করতে পারেন। যদি 
কারো  কোন ধরনের সাহায্য  যেমন, শপিং,  প্রেসক্রিপশন হতে আলাপ 
আলোচনা বা পরামর্শের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে আমাদের সাথে নিচের 
টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পারেন।
টেলিফোনঃ

০২০ ৭১৮৩ ০৬৭৮
প্রতিদিন আমরা সকল টেলিফোন নেসেজ চেক করে  প্রয়োজন অনুযায়ী 
আমাদের একজন ভলোন্টিয়ার আপনাদের সাথে যোগাযোগ করবেন।

প্রয়োজনে ই-মেইলে ও আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন,
email : wappinghelpers@gmail.com

সব সময় হাত দোয়ে নিবেন, মানুষের সমাবেশ থেকে নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা 
করবেন।

বিঃ দ্রঃ
আপনি যদি কম রিস্কে থাকেন আর আমাদের সাথে ভলোন্টিয়ারি ভাবে কাজ 
করতে আগ্রহী হন তাহলে আপনার ডিটেইলস আমাদেরকে দিতে পারেন।

যোগাযোগ :
bit.ly/wappinghelpers


