
O programa HELP empresta equipamentos hospitalares a pessoas que necessitarem.

Localização:  
500 West Cummings Park (Fundos) Suite 1150; Washington Street, Woburn, MA 01801 
Telefone: 781-322-1052
Aberto aos sábados APENAS das 9h às 12h

Equipamentos disponíveis:

Requisitos:
• Você não precisa ser maçom para emprestar os equipamentos
• Você tem que precisar dos equipamentos e estar disposto a devolvê-los prontamente quando não 

precisar mais
• O equipamento é emprestado gratuitamente. Doações são voluntárias

Restrições:
• Estes equipamentos são apenas para uso doméstico. Não podem ser usados em asilos ou centros de 

reabilitação
• Os equipamentos não podem ser transferidos para outra pessoa antes de serem devolvidos ao H.E.L.P. 

e registrados pelos voluntários do H.E.L.P. como transferidos a outra pessoa

Tem equipamentos para doar? 
As doações de equipamentos podem ser feitas nas manhãs de sábado, das 9h às 12h

• Número de identificação fiscal: 45-4417309 (501(C)(3))
• Doações monetárias ou correspondências podem ser enviadas a (e cheques a pagar, feitos em nome de):

SMD – HELP Foundation, Inc. 
3 Fairview Avenue, North Reading, MA 01864-2917

Promovido e apoiado por:
• Associação de Maçons Atuais e de Ex-Mestres de Lojas Maçônicas de Brockton, Danvers, Everett, Lynn, 

Lynnfield, Malden, Marblehead, Melrose, North Reading, Peabody, Reading, Salem, Saugus, Stoneham, 
Wakefield, Wilmington, Winchester e Woburn

• Doações individuais

ORTOPEDIA DA CHA

PROGRAMA DE EMPRÉSTIMO DE EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES (HELP, na sigla em inglês)

MAÇONARIA EM AÇÃO

WELCOME
CAMBRIDGE

ENTERING

Bengalas 
Suportes de coberta 
Cadeiras sanitárias 
Cadeiras de rodas elétricas 
Bengalas de quatro pernas
Mesas sobre a cama 
Suportes sanitários 

Poltronas de elevação elétrica 
Muletas Andadores com 
rodinhas
Extensor de assento sanitário 
Barra de apoio para banheira 
Muletas de antebraço 
Proteções laterais para camas

Hidromassagem para os pés  
ou braços 
Carrinhos para adultos 
Andadores 
Elevadores Hoyer
Cadeiras de banheira 
Camas de hospital elétricas 

Cadeiras de rodas 
Bicicletas ergométricas  
(somente para reabilitação)
Bancos de transferência 
Elevação de colchão
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