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REGIÃO
“Plano de ajuda à economia dos EUA pode 

chegar a 1,8 biliões” –  Público

A Câmara Municipal do Peso da Régua instalou no 
Hospital D. Luiz I um centro de rastreio ao novo coro-
navírus – COVID 19, em articulação com um labora-
tório de análises clínicas privado.

Este centro de rastreio permite a realização de testes 
diários, com a possibilidade de a capacidade inicial ser re-
forçada em função da evolução do contágio em Portugal 
e muito particularmente no nosso território. Os rastreios 
são efetuados a pessoas suspeitas de serem portadoras do 
vírus, com referenciação médica e mediante marcação.

O centro de rastreio está a funcionar desde esta se-
mana.

A Câmara Municipal do Peso da Régua apresentou 
esta intenção à ARS Norte e ao ACES Douro, para que 
ambas as entidades possam ser parceiras do Município, 
num projeto que garantirá maior rapidez na assistência, 
encaminhamento e tratamento das pessoas que possam 
estar infetadas no nosso território.

Município instala 
centro de rastreio 
ao Covid-19

Peso da Régua

A Câmara Municipal do 
Peso da Régua prossegue com 
os trabalhos de desinfeção 
dos espaços públicos, como 
forma de evitar/controlar o 
contágio pelo novo corona-
vírus – COVID 19.

Esta medida faz parte de 
um plano de ação integrado 
que tem vindo a ser promo-
vido pela Câmara Municipal, 
com o claro propósito de pro-
teger todos os que fizeram de 
Peso da Régua a sua casa.

EMIGRANTES
Decorreu na madrugada 

do passado sábado uma ação 
conjunta do Posto Territorial 

Peso da Régua

Desinfeção nos espaços públicos 
prossegue

da GNR de Peso da Régua, 
Proteção Civil Municipal e 
Bombeiros Voluntários di-
recionada para os emigran-

tes que chegaram a Peso da 
Régua.

Nesta fase crucial, a ação 
consistiu na notificação da 

obrigatoriedade do isolamen-
to profilático pelo período de 
14 dias.

É importante que todos 
percebam que o controlo do 
contágio pelo novo coronaví-
rus – COVID 19 depende dos 
comportamentos de cada um e 
que é imperioso cumprir com 
as orientações das Autorida-
des Nacionais de Saúde

É importante sublinhar 
que a nossa responsabilidade 
ultrapassou a esfera pessoal, 
na medida em que as deci-
sões de cada um se refletirão 
na vida de todos os que nos 
rodeiam. Por isso, apelamos, 
uma vez mais, para que se 
PROTEJA e proteja os outros.

A recolha do lixo é um serviço básico, do qual tam-
bém depende a qualidade de vida de todos.

Numa altura em que muitas pessoas estão em casa, 
junto dos seus filhos e das suas famílias, em recolhimen-
to social, a produção de lixo aumenta, exigindo uma res-
posta adequada a estas necessidades extemporâneas. A 
resposta a este desafio tem sido eficaz. 

Mas é uma responsabilidade partilhada, porque exi-
ge a colaboração de todos. É vital o cumprimento das 
medidas de higiene e limpeza, que, obrigatoriamente, se 
traduzem no bom acondicionamento do lixo e a respeti-
va colocação no contentor. Este é um dever cívico e uma 
regra de saúde pública.

Uma palavra de agradecimento às empresas que 
coordenam a recolha do lixo no nosso concelho, no-
meadamente à ECOAMBIENTE e à RESINORTE 
pela capacidade de resposta adequada às necessida-
des atuais.

Peso da Régua

Recolha do lixo

Tendo em conta a evo-
lução da pandemia do Co-
vid-19, o Município de Alijó 
criou um Gabinete de Crise 
para fazer face ao estado de 
emergência, com fundamen-
to na verificação de uma si-
tuação de calamidade pú-
blica.

O Gabinete de Crise, além 
da articulação de operações 
com todas as entidades, vai 
garantir a entrega de alimen-
tos e medicamentos à popula-
ção em situação de vulnerabi-
lidade social, nomeadamente 
idosos, pessoas dependentes, 
em isolamento ou sem reta-
guarda familiar.

Para solicitar o apoio do 
Gabinete de Crise do Muni-

cípio de Alijó, deverá contac-
tar o telefone 259 957 100, das 
9h00 às 17h00.

Esta iniciativa não subs-
titui as relações de vizinhan-
ça, nem os serviços prestados 
pelas IPSS. A estreita colabo-
ração com todas as Juntas de 

Freguesia do Concelho tem 
sido fundamental para que tão 
breve quanto possível consiga-
mos vencer esta batalha.

Desinfeção e Higienização 
do Espaço Público

O Município de Alijó já 

está a proceder à desinfeção e 
higienização de espaços públi-
cos, mantendo assim uma ati-
tude proactiva na prevenção 
da propagação do Covid-19. 
Estes trabalhos irão continuar 
nos próximos dias, por todo o 
concelho.

Queimas e queimadas 
desaconselhadas

O Município de Alijó de-
saconselha a realização de 
queimas e queimadas durante 
esta fase, de modo a evitar a 
ocorrência de incêndios flores-
tais e consequente dispersão 
dos bombeiros. Mantém-se o 
apelo para que a população fi-
que em casa e adote compor-
tamentos responsáveis.

Município cria Gabinete de Crise 
para apoiar população mais vulnerável

Alijó

O Município de Armamar 
tem em marcha um plano es-
pecífico de apoio às pessoas 
mais vulneráveis do conce-
lho, com destaque para os 
idosos, principalmente quan-
do em isolamento social e 
sem retaguarda familiar.

Foi criada uma linha te-
lefónica, o 254 850 816, que 
funciona de segunda a sexta-
-feira, entre as 9 e as 17 horas. 

A equipa de suporte faz um 
despiste inicial das necessida-
des específicas de quem liga e 
desencadeia a ajuda necessá-
ria em conformidade.

Estão incluídos a ajuda 
em necessidades de transpor-
te para tratar assuntos urgen-
tes e inadiáveis, entrega ao 
domicílio de bens de primei-
ra necessidade e medicamen-
tos e resolução de problemas 
no fornecimento de água da 

rede pública.
Em simultâneo é prestado 

apoio psicológico com o ob-
jetivo de prevenir estados de 
ansiedade e medo.

Este projeto não substi-
tui as relações de vizinhan-
ça, nem os serviços prestados 
pelas Instituições Particula-
res de Solidariedade Social e 
pela Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de 
Armamar.

A Autarquia continua a 
acompanhar o desenvolvi-
mento do surto pandémico e 
ajustará as medidas sempre 
que necessário.

Armamar implementa linha de apoio à comunidade


