
 

 

Obrigada 
por fazer a 
sua parte 

 
 
 

2020 tem sido um ano de desafios para todos nós. 

Brighton & Hove é uma comunidade acolhedora e 

estamos orgulhosos pela forma como a nossa cidade 

se uniu para manter as pessoas seguras. 

Todos têm contribuído para travar a COVID.  

Obrigado por todos os sacrifícios que tem feito. Obrigado por 

se protegerem uns aos outros. Obrigado por encontrar novas 

formas de trabalhar, estudar e fazer negócios durante esta 

pandemia. 

Desejamos-lhe muita saúde e felicidade nesta época do ano. 
 

 

Obtenha apoio em Brighton & Hove 

Sabemos que esta pode ser uma época do ano difícil 
para muitas pessoas. Tem apoio à disposição. Peça ajuda 
se precisar. Indicamos alguns serviços úteis no interior.



 

 

  

Ajuda de emergência com alimentos, faturas 

de eletricidade e outros bens essenciais 

Brighton & Hove City Council 
www.brighton-hove.gov.uk/emergency- 
help-with-bills 01273 293117 (opção 1). 

Aconselhamento sobre dinheiro e dívidas 
-  Caso necessite de se isolar, e estiver a 
receber certos subsídios ou tenha 
dificuldades financeiras, pode ter direito 
a receber até £500, (Self-Isolation 
Payment). 
www.brighton-hove.gov.uk/debt-advice 

Número gratuito do Citizens Advice 08082 

78 78 15. 

Money Advice Plus 0800 988 7037.  

Ajuda para manter a sua casa aquecida 

LEAP www.apply forleap.org.uk 

Número gratuito 0800 060 7567. 

Entregas de alimentos, compras, refeições e 

bens essenciais 

Brighton & Hove Food Partnership 
www.bhfood.org.uk 

Apoio na recolha de alimentos ou 

medicamentos Ageing Well 
www.ageingwellbh.org 07770 061072  

(2ª a 6ª feira das 9:00 às 17:00). 

Together Co www.togetherco.org.uk  

01273 775888. 

Refeições escolares gratuitas www.brighton-

hove. gov.uk/free-school-meals 01273 293497 

Vouchers Healthy Start para gastar em 

leite, fruta e vegetais frescos  

www.healthystart.nhs.uk 

Saúde mental e bem-estar 

Todas as preocupações são importantes 
www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters 

Community Roots www.communityroots. 

org.uk 0808 196 1768 (2ª a 6ª feira, das 
9:00 às 17:00). Disponibilidade limitada a 24 
Dez e feriados. 

Sussex Mental Healthline 

0300 5000 101 (N gratuíto 24/7). 

Samaritans 116 123. 

Cuidar do seu bem-estar 

Sentir-se só Together Co 
www.togetherco.org.uk 01273 775888. 

Luto Cruse Bereavement Care 
www.cruse.org.uk 0808 808 1677. 

Conselhos - estilo de vida e bem-estar 

Equipa Healthy Lifestyles  

www.brighton-hove.gov.uk/ healthylifestyles 
01273 294589. 

Cuidar de alguém The Carers Hub 
www.carershub.co.uk 01273 977000 (2ª a 6ª 
feira das 9:00 às 17:00).  

Encerrado de 25 Dez a 4  Jan. 

Linha LGBTQ+ www.switchboard. org.uk  

01273 359042. 

BAME BMECP Centre www.bmecp.org.uk 0300 
303 1171  

Voices in Exile www. voicesinexile.org 

Pessoas com deficiência ou 

incapacidade ou problema de saúde 

prolongado Possability People 
www.possabilitypeople.org.uk 01273 89 40 40 (2ª a 
6ª feira,  das 10:00 às 16:00).  
Alguns serviços estarão abertos, com 
disponibilidade limitada. 

S/Surdez DeafCOG www.deafcog.co.uk/ covid19-
support.  Msg texto 07703 378 098. 

Idosos Ageing Well service 
www.ageingwellbh.org 07770 061072. 

Encerrado de 25 Dez a 4  Jan. 

The Silver Line  0800  470  8090.  

Apoio e Recursos Digitai s 

Digital Brighton & Hove 

www.digitalbrightonandhove.org.uk 

07475 946084. Encerrado de 25 Dez a 

4 Jan. 

Ability Net www.abilitynet.org.uk  

0800 048 7642 (atendimento reduzido). 

E-books, livros em audio e jornais 

online gratuitos Brighton & Hove City 
Libraries www.brighton-hove.gov.uk/ (Bibliotecas 
encerradas de 25 Dez a 2 Jan). 

A sua segurança 

Preocupado com um adulto vulnerável 

Ponto de acesso www.brighton-
hove.gov.uk/adult-social-care 01273 295555. 

Preocupado com uma criança ou um 

jovem Front Door for Families  

www. brighton-hove.gov.uk/front-door-families 
01273 290400 (2ª a 5ª feira, das 9:00 às 17:00, 
sexta-feira até às 16:30). 

A sofrer violência doméstica 

The Portal www.theportal.org.uk  

0300 323 9985. 

Linha Nacional de Apoio à Violência Doméstica 
disponível 24 horas 0808 2000 247. 

Se se sentir só, assustado ou viver 

sozinho, serviço de alarmes de 
teleassistência CareLink Plus  pode fornecer 
monitorização 24 horas por dia, 365 dias para 
pedir ajuda, caso precise www.brighton-
hove.gov.uk/carelink-plus 0300 123 3301. 

Conselhos de segurança contra incêndios 

domésticos e alarmes de fumo East Sussex 
Fire & Rescue Service www.esfrs.org 0800 177 
7069. 

Procure outras organizações locais 

www.covidbrightonhove.org.uk 

As farmácias e os serviços de saúde do NHS 

estão disponíveis caso precise 

www.keepsussexsafe.uk 

Ainda com dúvidas sobre onde ir procurar 

ajuda? Caso não consiga encontrar a 

ajuda que necessita e não tiver ninguém 

que o ajude, contate o nosso centro de 

aconselhamento e apoio comunitário www. 

brighton-hove.gov.uk/coronavirus-help 
Caso não consiga aceder à internet, ligue 
para 01273 293117 (opção 2). Neste número, 
existem intérpretes disponíveis. 

Muitos destes serviços funcionarão em 

horário reduzido durante o Natal. Verifique 

online ou ligue diretamente para o serviço 

para verificar a disponibilidade. Se acha que 

vai precisar de ajuda durante o período 

festivo, planeie e faça os preparativos 

com antecedência. Se já recebe apoio 

dos serviços de saúde, dos serviços 

sociais ou de saúde mental, eles 

estarão a funcionar, ainda que com um 

serviço limitado. 

Caso necessite de apoio de emergência 
fora do horário de expediente ou durante 

os feriados. Para obter ajuda médica 

urgente, ligue para, NHS 111 ou aceda a 
111.nhs.uk 

Apoio para adultos em risco,  

ligue Access Point 01273 295 555. 

Apoio de emergência para questões de 
proteção de crianças, ligue para 01273 
335905 ou 01273 335906. 

Se você ou alguém estiver em perigo 
imediato, ligue para o 999. 
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Continue a fazer isto para travar a COVID 
 

 

Se for capaz, 

use uma 

máscara facial 

Em transportes 

públicos, lojas e 

locais 

movimentados 

onde não 

consiga manter 

a distância 

Mantenha 

a sua 

distância 

Tente manter 

dois metros de 

distância entre 

si e os outros 

que não 

coabitam 

consigo 

Lave as mãos 

regularmente 

Use higienizador 

de mãos quando 

estiver fora de 

casa e tente não 

tocar na face

 
 
 
 

Para obter as últimas informações 

locais, aceda a www.brighton-
hove.gov.uk/coronavirus 
 

O Governo está a alterar algumas 

restrições durante a semana de 

Natal, de 23 a 27 de Dezembro. 

Verifique as últimas orientações dos 

níveis e grupos em relação à Covid no 

Natal em www.gov.uk/coronavirus 

 
Isole-se imediatamente 

e marque um teste 

 ou alteração 

do olfato e paladar

. 

Para mais informações ou para 

marcar um teste, vá à página 

www.nhs.uk/coronavirus  

ou ligue para o 119. 

 
Siga o conselho do serviço de  

Testes e Rastreio do NHS 

se eles lhe pedirem para se isolar  

ou fazer um teste. 
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