BEM-VINDO AO FOOD PANTRY DA HARBOUR HEALTH
Para quem é?
Pacientes da Harbor
Health, funcionários
e membros da
comunidade que
precisem. Não é
necessária qualquer
prova de elegibilidade!

O que oferecemos?
Produtos de cesta
básica, verduras e
legumes frescos e
proteína congelada.
Os itens mudam
conforme a
disponibilidade.

Todas as terças,
de 8:30–13:00,
e 15:00–17:00

PARA MAIS
INFORMAÇÕES:

10 Minot St
Dorchester, MA
02122

617-533-2228

hhsi.us/foodpantry
*Serviço de intérprete
disponível por
telefone

POLÍTICAS
•
•
H A R B O R H E A LT H

•
•
•
•
•

Os novos clientes devem estar presentes para se registrar. Traga
qualquer forma de identificação com o seu nome para se registrar.
Apenas 1 cliente por família pode se registrar. Outros membros da
família podem buscar os alimentos.
Apenas 1 visita por mês. Talvez não consigamos lhe servir se você
vier mais de uma vez por mês.
Traga sempre seu cartão do Food Pantry e o cartão da pessoa em
nome de quem você está buscando alimentos.
Máximo de 3 cartões por cliente.
Fique em casa se não estiver se sentindo bem. Você pode enviar
alguém com seu cartão para pegar seus alimentos.
Respeite as pessoas na fila e os funcionários da Harbor Health.
– Sem furar fila
– Sem guardar lugar na fila — não deixe itens no chão
– Sem discussão
– Sem empurrar
– Sem aglomeração — só é permitida 1 pessoa na mesa por vez

VOCÊ PODE SER REMOVIDO DO PROGRAMA CASO SE FALTAR COM O RESPEITO.

Estacionamento

Você pode estacionar no estacionamento da Gallivan Boulevard 770 ou em qualquer vaga de
estacionamento legal na rua. Não estacione no estacionamento de pacientes atrás do Centro de
Saúde Daniel Driscoll – Neponset ou no estacionamento do Banco Santander — seu carro pode
ser rebocado.

Atualizações e Fechamentos por conta do tempo

Se a Food Pantry estiver fechada por causa do tempo ou de qualquer outro motivo, atualizaremos nosso
site, mas você também pode ligar para nós para ter essas atualizações.
Daremos o nosso melhor para atender a todos rapidamente, mas pode ser que você tenha que
esperar na fila do lado de fora. Venha preparado para o clima do dia.
Recursos:
ABCD
Food Pantry
565 Warren St
Roxbury, MA 02121
617-348-6239
Mon: 10am–5pm
Tue–Fri: 9am–pm

Boston Missionary
Baptist Community Ctr
336 Dudley St
Roxbury, MA 02119
617-427-4448
Fri: 2pm–5pm

CCAB
Yawkey Center
185 Columbia Rd
Dorchester, MA 02121
617-506-6600
Mon & Fri: 9:30am–2pm
Tue–Thur: 9:30am–5pm

Codman Sq Health
Ctr Food Pantry
378-A Washington St
Dorchester, MA 02124
617-825-9660
Tue: 8am–11am

DotHouse
Health Food Pantry
1353 Dorchester Ave
Dorchester, MA 02122
617-288-3230
Tue (seniors): 8:30am–10:30am
Wed (public): 8am–10am

