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PROTEJA-SE A SI E
AOS SEUS
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FIQUE EM CASA



HORÁRIOS

Junta de Freguesia

Não deverão permanecer mais que 10 (dez) pessoas por cada uma das
três áreas sinalizadas no mapa apresentado em cada entrada;
Deverá ser mantido o espaçamento entre pessoas (2 metros), de acordo
com as orientações da Direção Geral de Saúde;
As pessoas deverão utilizar equipamentos de proteção para
manuseamento de materiais (torneiras, portões, corrimões, etc);
Não deverão, em circunstância alguma, ser partilhados baldes ou
vassouras no asseio de sepulturas;
Os arranjos florais e a colocação de velas/círios deverão ser reduzidos ao
mínimo e estritamente necessário, devendo os arranjos (sempre que
possível) feitos em casa e não no cemitério.

Durante o período do Estado de Emergência encontram-se encerrados
vários espaços de utilização pública, como são exemplo os Parques Infantis
e Complexos Gimnodesportivos.
No caso dos Cemitérios e de acordo com as indicações da Direção
Geral de Saúde no combate à COVID-19, a Junta de Freguesia
aconselha toda a população a seguir comportamentos conscientes e
responsáveis:

Aplica-se a todas as circunstâncias da utilização do cemitério.
A Junta de Freguesia procederá, diariamente, à higienização de torneiras e
áreas de entrada do Cemitério.

INFORMAÇÕES

Acesso Limitado a Espaços

O atendimento ao público na Junta de Freguesia, durante o período de
Estado de Emergência, é realizado de forma limitada, à porta fechada.
Deverão contactar a Junta de Freguesia através do número de
telefone 258 322 929 ou através do endereço de correio eletrónico
juntav.n.anha@sapo.pt.
O atendimento do Executivo encontra-se suspenso, devendo ser utilizadas
as formas de contacto alternativas para a resolução de eventuais
necessidades e problemas.

Higiene dos Espaços
A Junta de Freguesia informa que tem procedido, diariamente, à lavagem e
desinfeção de espaços públicos com maior afluência de utilização (pracetas,
paragens de autocarro, casas de banho públicas, bancos de jardim, entre
outros) com uma solução de água e produtos de desinfeção.
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INFORMAÇÕES ÚTEIS

Saúde 

cs.darque@ulsam.min-saude.pt
usf.arquisnova@ulsam.min-saude.pt
Telefone: 258 320 120 ou 258 320 140

Durante o período do Estado de Emergência encontra-se encerrada a
Extensão de Saúde. O encerramento destas unidades, decretado pela
ULSAM, tem por objetivo "concentrar esforços e gerir recursos, mas
essencialmente ter circuitos bem definidos de atendimento a agudos e sala
de isolamento" no combate ao COVID-19. A medida, que já entrou em vigor
"afeta as extensões dos centros de saúde de Darque e de Viana do Castelo."
Caso pretenda pedir medicação, renovar baixas prolongadas ou
qualquer outra dúvida ou questão, faça-o por telefone ou email:

Associe o número de telemóvel ou e-mail para envio da receita.
No e-mail deve constar o nome, número de utente, a medicação e o número
de telemóvel para se poder enviar as receitas via telemóvel.
É provável que tenha que telefonar algumas vezes, pois a afluência
telefónica tem sido grande. Tenha paciência e colabore com os Profissionais
de Saúde.
Não se dirija aos cuidados de saúde sem ser extremamente
necessário. Evite ao máximo deslocações, principalmente para locais
de maior risco de contágio.
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Linha Saúde 24
Os sintomas mais frequentes associados à infeção pelo COVID-19
são:vfebre, tosse, dificuldade respiratória (ex: falta de ar). Caso tenha algum
destes sintomas de forma persistente, contacte a Linha Saúde 24,
através do 808 24 24 24. 

Administração Regional de Saúde do Norte
A ARS Norte lançou uma linha telefónica para rastrear utentes com sintomas
de COVID-19. Se tem sintomas de febre ou tosse ou falta de ar contacte o
número 220 411 190. Esta avaliação será feita por fases.
 
A Administração Regional de Saúde do Norte, em conformidade com
as medidas adoptadas pelo Governo e DGS no combate ao surto de
COVID-19, determina que todos os cidadãos chegados ao Norte do
país, por fronteira terrestre, aérea ou marítima, são obrigados a
cumprir 14 dias de isolamento profilático a partir da data de entrada
em Portugal, e independentemente da nacionalidade ou país de
origem.
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DÚVIDAS SOBRE ASS ISTÊNCIA  A
FAMIL IARES ,  BA IXAS  E  QUARENTENA

Contacte: 300 502 502

QUEIMAS E  QUEIMADAS
Devido à situação epidemiológica do COVID-19 e ao estado de prontidão das
forças e serviços de segurança e todos os agentes de proteção, encontram-
se proibidas queimas e queimadas no Municipio de Viana do Castelo
até 9 de abril de 2020, de forma a não comprometer os meios de socorro
com outras ocorrências que não as da área da saúde pública.

Colocar os resíduos em sacos de lixo resistentes e descartáveis, com
enchimento até 2/3 (dois terços) da sua capacidade – não encher os
sacos;
Os sacos devidamente fechados devem ser colocados dentro de um
segundo saco, devidamente fechado, e este deve ser depositado no
contentor de lixo comum (resíduos indiferenciados).
Os sacos devem ser sempre colocados dentro do contentor – não deixe o
saco no chão. Se estiver cheio, coloque no contentor mais próximo ou
utilize quando estiver disponível.

Durante o combate à pandemia, a Resulima solicita à população que
todos cumpram novas regras no manuseamento do lixo doméstico:
1. Se tiver, na sua família pessoas infetadas (ou com essa suspeita) lembre-
se que os seus resíduos também podem estar infetados. Nesse caso deverá:
 

2. Para além disso, as máscaras, luvas e lenços devem ser sempre colocados
no contentor do lixo comum.
 
Os trabalhadores da Resulima continuam todos os dias a contribuir
para a limpeza das nossas ruas, através da recolha seletiva, e a
garantir o tratamento dos nossos resíduos. A melhor forma de lhes
agradecer é partilhar e cumprir estas regras e ser compreensivo para com
as adaptações à recolha que o seu município e a Resulima poderão ter de
fazer.



A Câmara Municipal de Viana do Castelo criou uma linha de apoio para
pessoas com necessidades sociais onde pode ser solicitado o apoio para
posterior encaminhamento para entidades e serviços competentes.
Contacte o 258 809 316, entre as 9h-13h e as 14h-17h.
 
Estão suspensas as Feiras Semanais, Feirões e atividades similares. 
Estão interditas as Praias Fluviais e Marítimas.

Em Viana do Castelo
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ESTADO DE EMERGÊNCIA ,  O  QUE PODE FAZER?
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ESTADO DE EMERGÊNCIA

Dever Geral de Recolhimento Obrigatório
Decreto nº.2-A/2020, de 20 de março de 2020
O presente decreto procede à execução da declaração do estado de emergência
efetuada pelo Decreto do Presidente da República n.º 14 -A/2020, de 18 de
março.

Artigo 5º:
1 — Os cidadãos não abrangidos pelo disposto nos artigos anteriores só podem circular em espaços e vias públicas, ou
em espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas, para algumdos seguintes propósitos:

a) Aquisição de bens e serviços;
b) Deslocação para efeitos de desempenho de atividades profissionais ou equiparadas;
c) Procura de trabalho ou resposta a uma oferta de trabalho;
d) Deslocações por motivos de saúde, designadamente para efeitos de obtenção de cuidados de saúde e transporte
de pessoas a quem devam ser administrados tais cuidados ou dádiva de sangue;
e) Deslocações para acolhimento de emergência de vítimas de violência doméstica ou tráfico de seres humanos,
bem como de crianças e jovens em risco, por aplicação de medida decretada por autoridade judicial ou Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens, em casa de acolhimento residencial ou familiar;
f) Deslocações para assistência de pessoas vulneráveis, pessoas com deficiência, filhos, progenitores, idosos ou
dependentes;
g) Deslocações para acompanhamento de menores:
i) Em deslocações de curta duração, para efeitos de fruição de momentos ao ar livre;
ii) Para frequência dos estabelecimentos escolares, ao abrigo do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 10 -A/2020,
de 13 de março;
h) Deslocações de curta duração para efeitos de atividade física, sendo proibido o exercício de atividade física
coletiva;
i) Deslocações para participação em ações de voluntariado social;
j) Deslocações por outras razões familiares imperativas, designadamente o cumprimento de partilha de
responsabilidades parentais, conforme determinada por acordo entre os titulares das mesmas ou pelo tribunal
competente;
k) Deslocações para visitas, quando autorizadas, ou entrega de bens essenciais a pessoas incapacitadas ou privadas
de liberdade de circulação;
l) Participação em atos processuais junto das entidades judiciárias;
m) Deslocação a estações e postos de correio, agências bancárias e agências de corretores de seguros ou
seguradoras;
n) Deslocações de curta duração para efeitos de passeio dos animais de companhia e para alimentação de animais;
o) Deslocações de médicos -veterinários, de detentores de animais para assistência médico-veterinária, de
cuidadores de colónias reconhecidas pelos municípios, de voluntários de associações zoófilas com animais a cargo
que necessitem de se deslocar aos abrigos de animais e de equipas de resgate de animais;
p) Deslocações por parte de pessoas portadoras de livre -trânsito, emitido nos termos legais, no exercício das
respetivas funções ou por causa delas;
q) Deslocações por parte de pessoal das missões diplomáticas, consulares e das organizações internacionais
localizadas em Portugal, desde que relacionadas com o desempenho de funções oficiais;
r) Deslocações necessárias ao exercício da liberdade de imprensa;
s) Retorno ao domicílio pessoal;
t) Outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos de força maior ou necessidade impreterível, desde
que devidamente justificados.



Todos os cidadãos devem ser sensibilizados para a adoção de regras de
conduta que permitam minimizar o seu risco de contágio, bem como o risco
de contaminação de outras pessoas. As principais medidas a adotar para
evitar a propagação do SARS-CoV-2 passam por:

• Lavar frequentemente as mãos com água e sabão, seguindo os passos
recomendados pela DGS. Caso não seja possível, recorrer ao uso de
soluções desinfetantes e/ou antisséticas.
• Ter especial cuidado com a higienização das mãos durante viagens em
transportes públicos, após utilização de instalações sanitárias públicas,
após tocar em maçanetas/corrimãos, etc.
• Evitar tocar com as mãos na boca, nariz ou olhos.
• Praticar o distanciamento social: evitar espaços fechados com elevado
número de pessoas.
• Colocar em prática as regras da etiqueta respiratória: tapar com o
antebraço a boca e o nariz ao espirrar, ou utilizar um lenço descartável
(que deve ser imediatamente colocado no lixo).
• Evitar o contacto próximo com pessoas com sintomas de infeção
respiratória (distância mínima de segurança de 2 metros).
• Fazer autovigilância de sintomas e abstenção social em caso de doença.

 Cuidadores de indivíduos doentes no domicílio;
Indivíduos com suscetibilidade acrescida como, por exemplo,
imunodeprimidos.

A utilização de máscaras de proteção deve ser reservada aos profissionais
de saúde ou aos indivíduos com sintomas compatíveis com a COVID-19.
Desta forma, é desincentivada a utilização “preventiva” destes equipamentos
por utentes assintomáticos.
Apesar de não existir evidência que comprove a redução da propagação da
infeção com o uso de máscaras em utentes assintomáticos, estas podem ser
recomendadas nas seguintes situações:

Caso haja indicação para colocação de máscara de proteção, a mesma deve
ser colocada, preferencialmente, pelo próprio utilizador, garantindo que se
encontra bem ajustada, tapando a boca, o nariz e o queixo.
A máscara deve ser substituída sempre que se encontre húmida e/ou
deformada, devendo ser removida pelos atilhos ou elásticos e descartada de
imediato.
 

Como reduzir o risco de transmissão do
COVID-19
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CUIDADOS A  TER

Utilização de Máscaras de Proteção
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A JUNTA DE FREGUESIA
VAI POR SI ÀS COMPRAS
E À FARMÁCIA

Contacto: 258 322 929
Horário: Seg-Sex: 09h-12h30 e 16h30-19h

DESTINATÁRIOS:  PESSOAS IDOSAS,  SÓS,  COM
MOBIL IDADE REDUZIDA E  GRUPOS DE R ISCO.

PRECISA DE APOIO? NÓS AJUDAMOS!

Quartas e Sextas-feiras.
Entregas:

#fiqueemcasa

VILA NOVA DE ANHA

OBJETIVOS:  COMPRAS,  MEDICAÇÃO,
PAGAMENTO DE FATURAS.


