
Caros utentes do Centro de Saúde da Azambuja,  

 

 Dado o período de pandemia que vivemos, fomos obrigados a reformular a nossa 

estrutura de atendimento e vimos por este meio comunicar as alterações feitas. 

 Foi criada uma Área Destinada ao diagnostico e tratamento de COVID-19 (ADC). A 

admissão nesta unidade é feita pela entrada do Atendimento Complementar (AC) do Centro de 

Saúde da Azambuja. Desta forma, caso apresente febre ou sintomas respiratórios (tosse ou 

dificuldade respiratória) pode dirigir-se a esta unidade onde será observado por um médico, 

estando presentes todas as condições de segurança. 

 Com vista a garantir a sua segurança, da sua família e dos profissionais de saúde e dado 

que nesta fase é desaconselhado todo e qualquer contacto interpessoal desnecessário também 

o contexto de consulta a realizar no próprio dia foi reformulado. Caso apresente algum sintoma 

ou condição aguda e procure observação e encaminhamento médico, NÃO SE DIRIJA AO CENTRO 

DE SAÚDE, dado se tratar de um local onde facilmente poderá ser contagiado. Para prevenir esta 

situação, o centro de saúde disponibiliza dois contactos telefónicos para os quais poderá 

telefonar e expor a sua situação. São eles: 

- 961 929 575, 

- 961 929 403. 

Estes números encontram-se disponíveis para atendimento entre as 8-20h. 

Agradecemos a compreensão da parte dos utentes dado que por vezes podemos ter uma 

afluência de chamadas que não nos permita atender todos os utentes na primeira tentativa. 

Após diálogo com o médico este orientará da melhor maneira. 

 Caso pretenda renovação de medicação, renovação de certificado de incapacidade 

temporário (baixa) ou caso tenha recebido algum resultado de exames que apresente 

alterações, pode deixar os documentos nas caixas presentes na entrada do Centro de Saúde, 

junto ao segurança. As receitas renovadas serão enviadas para o seu telemóvel pelo que 

agradecemos que deixe um contacto atualizado junto com o pedido de medicação. A renovação 

de baixa estará disponível para levantamento no Centro de Saúde, nos dias subsequentes. Se 

tiver deixado algum exame este será entregue ao seu médico de família que analisará o caso e 

entrará em contacto consigo caso se justifique.  

 Mais uma vez reforçamos as seguintes ideias: 

 - SAIA DE CASA APENAS PARA FAZER O ESTRITAMENTE NECESSARIO; 

 - LAVE AS MÃOS COM ÁGUA E SABÃO FREQUENTEMENTE; 

 - EVITE TOCAR NA CARA; 

 - MANTENHA UMA DISTÂNCIA DE SEGURANÇA ENTRE SI E OUTRAS PESSOAS DE PELO 

MENOS 2 METROS; 

 - SE SINTOMAS COMO TOSSE, FEBRE OU DIFICULDADE RESPIRATÓRIA ENTRE EM 

CONTACTO COM O SNS24 ATRAVES DO 808 24 24 24 OU CONTACTE O NOSSO CENTRO DE SAÚDE 

POR TELEFONE. EVITE DESLOCAR-SE ÀS NOSSAS INSTALAÇÕES.  


