União das Freguesias de Campelos e Outeiro da Cabeça

Comunicado 21 /2020
Reabertura da Junta de Freguesia e CTT
30 /04/2020
Na sequência da evolução epidemiológica do COVID 19 o Executivo da União das
Freguesias, informa:

Devido ao fim do Estado de Emergência, anunciado pelo Governo, a partir do dia 4 de maio,
existem novas condições de acesso à Junta de Freguesia.
O uso de máscara ou viseira é obrigatório e o acesso está condicionado a 1 cliente em
permanência no interior.
Deve ser mantida a distância mínima de 2 metros entre pessoas no interior e exterior do
edifício e devem ser seguidas as recomendações de higiene e etiqueta respiratória seguintes:
Etiqueta respiratória: Tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir; utilizar um lenço de
papel ou o braço, nunca com as mãos, deitar o lenço de papel no lixo, lavar as mãos sempre
que se assoar, espirrar ou tossir.
Recomendações de higiene: Lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou com uma
solução de base alcoólica
O atendimento continua a ser prioritário para clientes imunodeprimidos e portadores de
doenças crónicas, com 70 anos ou mais, profissionais de saúde, elementos das forças de
proteção civil e de socorro, apoio social e Forças Armadas.

Horário de atendimento ao público- meio-tempo:
Campelos – das 9 às 13 horas
Outeiro da Cabeça – das 14 às 17 horas
Trate preferencialmente os assuntos por telefone ou e-mail:
261430200 – Balcão de Campelos - secretariacampelos@ufcampelosouteiro.pt
261921325 – Balcão do Outeiro - secretariaouteiro@ufcampelosouteiro.pt
917344397 – Presidente da Junta - freguesiacampelosouteiro@gmail.com

Seja um agente de Saúde pública - Em caso de sintomas, apela-se à população para que
não se dirija ao Hospital de Torres Vedras e que utilize a linha SNS24 - 808 24 24 24
Natalina Luís | Presidente do Executivo – União das Freguesias de Campelos e Outeiro da Cabeça

