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NOTÍCIAS

COVID-19: EM DESTAQUE

O Conselho Diretivo da ARSLVT renova o seu
sincero agradecimento a todos os profissionais da
Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo (ARSLVT) que diariamente dão o seu
melhor no combate à pandemia COVID-19.

Esta semana destacamos:

Orientação nº 035/2020 — Populações em
Situação de Maior Vulnerabilidade Social e
Económica

LER MAIS >

ALTAS TEMPERATURAS: PROTEGE-SE COM

COVID-19: EQUIPAS MULTIDISCIPLINARES

MEDIDAS SIMPLES

DE LISBOA E VALE DO TEJO ULTRAPASSAM
OS 4.100 CONTACTOS

O Verão está aí e as altas temperaturas também.

As equipas multidisciplinares criadas no

Para reduzir ao mínimo o impacto do calor na sua

âmbito do combate à COVID-19 em cinco

saúde, siga as recomendações da Direção-Geral

concelhos da área Metropolitana de Lisboa

da Saúde:

contactaram, nas últimas semanas, 4.121
pessoas. Profissionais da Saúde, Segurança

• Beba água ou sumos de fruta natural, mesmo
quando não tem sede, e evite o consumo de
bebidas alcoólicas;

Social, Proteção Civil/Municípios e forças de
segurança têm ido ao terreno sensibilizar a
população para as medidas de prevenção
da doença, bem como verificar e encontrar

• Faça refeições frias, leves e coma mais vezes ao
dia …

soluções para quem necessita de apoio
alimentar e realojamento, por exemplo.

LER MAIS >

LER MAIS >

MÉDICOS E ENFERMEIROS DE LISBOA E VALE
DO TEJO FAZEM 6,5 MILHÕES DE CONSULTAS NO
1º SEMESTRE DE 2020

6.551.880. Este é o número de consultas médicas
e de enfermagem efetuadas nos centros de
saúde da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) no primeiro
semestre de 2020. Este valor é especialmente
alavancado pelas consultas à distância, que
cresceram 69% em relação ao mesmo período de

EQUIPAS NO TERRENO A COMBATER A
COVID-19 - SANTA CLARA

A freguesia de Santa Clara, em Lisboa, é
uma das localidades em estado de
calamidade e por isso, um dos grupos
comunitários da zona (neste caso o grupo
comunitário Galinheiras - Ameixoeira) têm
estado no terreno com várias atividades,
incluindo a distribuição de máscaras.

2019. O impacto da COVID-19 fez-se sentir,
todavia, na redução em 11% do total destas
consultas face a 2019.

LER MAIS >
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VEJA ESTAS E OUTRAS NOTÍCIAS NO NOSSO PORTAL >

DIAS ASSINALADOS
17 de julho
Dia Internacional da Justiça
18 de julho
Dia Internacional Nelson Mandela
20 de julho
Dia do Amigo

ELOGIO
Márcia Sousa, utente da Unidade de Saúde Familiar (USF) Pinhal Saúde, pertencente ao
Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Arrábida, manifesta através deste elogio o seu
agradecimento à Dr.ª Sara e à Sr.ª Célia.

A todos os profissionais desta USG, e em especial às visadas, muitos parabéns!

Muito obrigada pelo vosso atendimento. Fiquei muito satisfeita pela atenção que dedicaram e
tentativa por resolver todos os assuntos. Parabéns pelo bom trabalho da Dr.ª Sara e da D. Célia.
Agradecida
Márcia Sousa

ESTÁ A PAR DAS NOVIDADES?
VISITE A ARSLVT NAS REDES SOCIAIS
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