
 

 

Apoio prático e financeiro para ajudá-lo a manter-se bem e saudável neste 

inverno. 

 

Vacine-se  
 

A COVID-19 e a gripe são doenças muito infecciosas e podem ser graves. Por isso, por 

favor, tome suas vacinas para proteger a si mesmo e a outras pessoas. 

 

Todas as vacinas contra a COVID-19 são gratuitas. Todas as pessoas com mais de 5 anos 

podem receber a 1ª e 2ª dose e algumas pessoas podem receber uma dose de reforço, incluindo 

aquelas que têm mais de 50 anos, as que estejam grávidas, vivam com ou cuidem de alguém 

vulnerável ou tenham alguma condição de saúde grave.  

 

Algumas pessoas podem obter uma vacina gratuita contra a gripe, incluindo aquelas que têm 

mais de 50 anos, grávidas, as que cuidam de alguém vulnerável ou têm alguma condição de 

saúde grave. Também é gratuita para todas as crianças de dois e três anos, crianças do ensino 

primário e crianças elegíveis do ensino médio. 

 

Se você está registrado com um GP (posto médico) e você é elegível para uma vacina contra a 

gripe ou COVID, você deve ter sido convidado(a) a tomar suas vacinas. Se você ainda não foi 

contactado(a), saiba mais: Visite https://hertsandwestessexics.org.uk/covid-19, pergunte em 

sua farmácia ou ligue para 119. 

 

 

 

Obtendo apoio dentro da comunidade  

 

Há  ajuda disponível caso você esteja achando a vida difícil e precise de apoio 

para você ou para alguém da sua família. Contacte-nos caso você: 

● estiver em uma crise como a de estar enfrentando a falta de moradia 

● cuide de alguém que está doente ou seja deficiente  

● precise de apoio como cuidador 

● precise de ajuda para lidar com seus próprios problemas em casa 

● precise de ajuda para manter-se bem e aquecido em casa 

● precise de apoio para saúde mental 

https://hertsandwestessexics.org.uk/covid-19


 

● queira encontrar um espaço quente e seguro perto de onde você mora, onde você 

possa passar o tempo   

● esteja grávida ou tenha filhos pequenos e queira algum aconselhamento ou para 

participar de grupos de bebês. 

Para obter mais informações: www.hertfordshire.gov.uk/hereforyou ou ligue para 

HertsHelp no 0300 123 4044  

 

 

Obtenha suporte financeiro  

 

Se você está preocupado com dinheiro, ou caso você tenha dívidas, há ajuda disponível 

para você.  

O Centro de Aconselhamento ao Cidadão (Citizen's Advice) pode fornecer ajuda e 

aconselhamento. Você também pode obter ajuda do governo para contas de energia, transporte, 

cuidados infantis e custos domésticos. Nunca ignore as contas. 

Mais informações: www.hertfordshire.gov.uk/costofliving ou ligue para 0800 144 8848  

 

 

 

Mantenha-se bem e saudável 
 

Você pode ficar bem e reduzir a propagação de doenças seguindo este conselho: 

 

● Lave as mãos várias vezes ao dia com sabão e água morna. 

● Tussa ou espirre em um lenço de papel e, em seguida, jogue-o no lixo.  

● Use uma cobertura facial em locais aglomerados; dê espaço às pessoas. 

● Não toque nos olhos, nariz ou boca, a menos que tenha lavado as mãos. 

● Mantenha os quartos ventilados e limpe as superfícies com produtos de limpeza 

bactericidas.  

● Se você estiver doente, fique em casa, beba muitos líquidos e tome analgésicos caso  

precisar. 

Para obter ajuda gratuita sobre como manter-se saudável, incluindo perda de peso, para parar de 

fumar, ser ativo, reduzir a ingestão de álcool e sentir-se mais feliz, entre em contato com o 

Healthy Hub: www.healthyhubs.org.uk local.  

Contraceptivos (incluindo a contracepção de emergência) e os testes e tratamentos para 

infecções sexualmente transmissíveis (IST), incluindo o HIV, são gratuitos e confidenciais, visite 

www.sexualhealthhertfordshire.clch.nhs.uk ou ligue para 0300 008 5522. 

Se você estiver sofrendo abuso doméstico, como comportamento violento ou controlador, entre 

em contato com www.hertfordshire.gov.uk/sunflower ou ligue para 0300 790 6772 (em uma 

emergência, ligue 999). 

Mais informações: www.hertfordshire.gov.uk/healthinherts ou ligue para 0300 123 4044.  

http://www.hertfordshire.gov.uk/hereforyou
http://www.hertfordshire.gov.uk/costofliving
http://www.healthyhubs.org.uk/
http://www.sexualhealthhertfordshire.clch.nhs.uk/
http://www.hertfordshire.gov.uk/sunflower
http://www.hertfordshire.gov.uk/healthinherts


 

 

 

 

Obtenha ajuda médica quando precisar  

 

Registre-se em um posto médico (clínico geral) gratuitamente, para que você possa obter 

tratamento e acesso a medicamentos prescritos, se necessário. Você não precisa mostrar 

comprovante de endereço, identificação, status de imigração ou um número do NHS. 

Por favor, use os serviços on-line no site de seu posto médico ou no aplicativo do NHS para 

consultas não urgentes, como para solicitar medicamentos e verificar resultados de testes. 

Podem ser oferecidas a você: consultas pessoais, on-line, via texto, telefone ou vídeo. 

 

Outras maneiras de obter ajuda médica: 

 

● Ligue 999 para uma ambulância em uma emergência com risco de vida. 

● Visite a sua farmácia local para obter ajuda com doenças menores e conselhos sobre 

medicamentos. 

● Visite 111.nhs.uk ou ligue para 111 (Transmissão de texto: 18001 111) para obter 

ajuda médica urgente.  

● Ligue 111 (opção 2) para apoio em saúde mental (ou ligue para 0800 6444 101 ou 

www.hpft.nhs.uk). 

● Entre em contato com seu médico ou ligue para o 111 se estiver preocupado com 

seu bebê. Se o seu bebê está com dificuldades de respirar ou sua língua ou lábios estão 

azuis, ligue para o 999. 

 

Mais informações: www.nhs.uk ou ligue 111  

http://www.111.nhs.uk/
http://www.hpft.nhs.uk/
http://www.nhs.uk/

