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COMUNICADO 

 

Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional declarada pela OMS no dia 

30 de janeiro de 2020, bem como à classificação do vírus como uma pandemia no dia 11 de 

março de 2020, importa acautelar estrategicamente todas as medidas de contingência para a 

epidemia SARS-Cov-2 (COVID-19). 

A situação epidemiológica excecional que se vive no momento atual, com a proliferação de casos 

registados de contagio COVID-19 e com um aumento expressivo do número em Portugal, com 

casos positivos já conhecidos no distrito de Viseu, exigem a aplicação de medidas extraordinárias 

e de caracter urgente, entre as quais, medidas que aumentem as possibilidades de 

distanciamento social e isolamento profilático (quarentena). 

Neste sentido comunica-se: 

 Os utentes só devem deslocar-se ao centro de saúde numa situação de urgência 

extrema ou com horário marcado, depois de confirmada a consulta (só será permitida 

a entrada nas instalações no horário previsto); 
 

 Os serviços de saúde vão fazer chegar as guias de tratamento (receitas), CIT (baixas), 

credenciais e outros documentos nas respetivas juntas de freguesia, devendo estas 

informar os utentes dos horários e formas de receber os respetivos documentos; 
 

 O Centro de Saúde terá sempre disponível o contacto do médico de serviço, telemóvel 

968484840 (disponível no horário 8 às 20h durante a semana e 9-17h durante o fim de 

semana); 
 

 O Centro de Saúde terá à sua disposição um médico validador de caso suspeito que fará 

a orientação dos casos confirmados. 
 

A evolução do surto e o isolamento das famílias arrastam consigo ansiedade, angústia e pânico 

generalizado pelo que vão estar ao serviço dos utentes as seguintes linhas de apoio: 

 

 Psicóloga Dr.ª Branca Raquel Almeida, 968484783  
 

 Serviços da UCC Aristides Sousa Mendes, 967437847 (responsáveis pelos serviços de 

apoio domiciliário) 

 

Estamos todos ao vosso dispor para apoiar e ajudar a vencer este inimigo invisível, desconhecido 

e potencialmente letal, que a todos pode atingir. 

 

CONTRIBUA PARA A SUA PROTECÇÃO E DOS SEUS! 


