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Cum să găsiți o adresă web pe internet 
 

 
 
Următoarele instrucțiuni sunt despre cum să găsiți un 

site web pe internet atunci când cunoașteți adresa site-

ului web. 

 
O adresă a site-ului web vă arată o anumită pagină 

pe internet. 

 
De obicei începe cu www. și nu are spații. Aici sunt 

cateva exemple: 

 
Pagina web a Primăriei orașului Manchester (Manchester 

City Council ) 

www.manchester.gov.uk 
 

 

Pagina web a NHS 

www.nhs.uk 
 

 

Pagina web a guvernului UK  

www.gov.uk

http://www.manchester.gov.uk/
http://www.nhs.uk/
http://www.gov.uk/
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Instrucțiuni

 
 
Haideți să găsim pagina Primăriei orașului Manchester 
(Manchester City Council) 

www.manchester.gov.uk ca un exemplu. 

 

1. Mai întâi porniți și deblocați dispozitivul dvs. 
 

2. Atingeți pictograma internet. Pictograma Internet 

ar putea arăta ca una dintre aceste imagini. 

 
3. Internetul ar trebui să se deschidă. Atingeți 

bara de căutare din partea de sus. 

 
 

4. Ar trebui să apară o tastatură. Tastați 

www.manchester.gov.uk 

 

http://www.manchester.gov.ukas/
http://www.manchester.gov.uk/
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5. Apăsați butonul Enter 

 
 
 
 

6. Sunteți pe pagina Manchester City Council. 
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Site-uri web de încredere pentru 

asistență în Manchester în timpul 

pandemiei de coronavirus 
 

 
 
Site-urile de mai jos oferă informații despre asistența în 

Manchester în timpul pandemiei de coronavirus: 

 
secure.manchester.gov.uk/info/500361/coronavirus 

Manchester City Council 

 
www.buzzmanchester.co.uk/information/covid-19 

buzz Health & Wellbeing Service 

 
https://www.gmmh.nhs.uk/coronavirus 

Greater Manchester Mental Health 

 
http://www.domesticabusehelpline.co.uk/ 

Greater Manchester Domestic Abuse 

Helpline 

 
https://www.manchestercarers.org.uk/covid-

19- information-and-resources/ 

Manchester Carers

https://secure.manchester.gov.uk/info/500361/coronavirus
http://www.buzzmanchester.co.uk/information/covid-19
https://www.gmmh.nhs.uk/coronavirus
http://www.domesticabusehelpline.co.uk/
https://www.manchestercarers.org.uk/covid-19-information-and-resources/
https://www.manchestercarers.org.uk/covid-19-information-and-resources/
https://www.manchestercarers.org.uk/covid-19-information-and-resources/
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Site-uri web de încredere pentru 
informații despre coronavirus 

 

 
 

Site-urile de mai jos oferă informații de încredere 

despre Coronavirus: 

 
www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ 

Pagina web a NHS 

 
https://www.gov.uk/coronavirus 

Pagina web a guvernului UK

http://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
https://www.gov.uk/coronavirus
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Informații adiționale 
 

Aveți un dispozitiv care se conectează la Internet? Aveți nevoie de ajutor 

pentru a-l utiliza? Avem o echipă de campioni digitali care oferă asistență 

telefonică rezidenților din Manchester. Apelurile pot fi efectuate în 15 

limbi. 

Trimiteți un mesaj 07860 064128 sau trimiteți un e-mail la 

digitalinclusion@manchester.gov.uk lăsați-vă numele, iar noi vă vom 

suna înapoi și vă vom ajuta! 

 

Rămâneți conectat în timpul COVID-19 

Dacă aveți nevoie de ajutor și asistență pentru a vă conecta online, 

apelați linia de asistență comunitară COVID-19 la 0800 234 6123 sau 

trimiteți-ne un e-mail la digitalinclusion@manchester.gov.uk 

 

Aflați mai multe la: 

https://www.manchester.gov.uk/downloads/download/7239/stay_conne

cted_through_covid-19_leaflets 

 

Acest ghid a fost realizat în parteneriat cu următoarele grupuri, rețele și organizații:  

 

 

  

mailto:digitalinclusion@manchester.gov.uk
mailto:digitalinclusion@manchester.gov.uk
https://www.manchester.gov.uk/downloads/download/7239/stay_connected_through_covid-19_leaflets
https://www.manchester.gov.uk/downloads/download/7239/stay_connected_through_covid-19_leaflets
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Toate informațiile furnizate în momentul redactării și distribuției sunt adevărate și corecte, dar se pot modifica 

fără notificare prealabilă. Ne vom strădui să menținem informațiile actualizate în fiecare lună. Vă rugăm să vizitați 

site-ul web pentru cea mai recentă versiune descărcabilă: https://buzzmanchester.co.uk/  

Pentru informații suplimentare despre acest ghid, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail: simon.kitchin@gmmh.nhs.uk 

sau lorna.dawson@gmmh.nhs.uk  
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https://buzzmanchester.co.uk/
mailto:simon.kitchin@gmmh.nhs.uk
mailto:lorna.dawson@gmmh.nhs.uk

