Município da Madalena

Informação Municipal

Autarquia Reabre Atendimento
ao Público a 18 de Maio

O Município da Madalena reabre portas na segunda-feira, 18 de maio, assim como o Posto de Turismo e a Biblioteca Municipal.
A reabertura irá obedecer a normas de segurança, adotadas no âmbito do combate à disseminação da COVID-19,
tais como o uso obrigatório de máscara, tanto por trabalhadores que realizem atendimento ao público, como
por munícipes que se desloquem à autarquia, cujo espaço destinado ao atendimento presencial estará equipado
com divisórias protetoras em acrílico, de forma a reforçar
a segurança de todos.
Será ainda adotado um horário diferenciado entre as
9h00 e as 11h00 para os idosos e outros cidadãos que
integrem grupos vulneráveis, salvaguardando-se que os
mesmos, fora desse horário, serão igualmente atendidos,
sem prejuízo das prioridades legalmente fixadas.

Município Já Realizou Mais de 300
Entregas de Bens Essenciais a Idosos
e Grupos de Risco

Medicamentos, produtos de higiene ou bens alimentares. São múltiplos e variados os
pedidos que chegam ao Serviço Social e Educação do Município da Madalena, que por
estes dias redobra-se em esforços para responder a todas as solicitações, que chegam,
em catadupa, de uma ponta à outra do Concelho.

ATENDIMENTO AO PÚBLICO
REABERTURA | 18 MAIO
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA

8h30 - 12h30
13h30 - 16h30
ATENDIMENTO ESPECIAL A IDOSOS
DAS 9H00 – 11H00

Município Disponibiliza Apoio
a Estudantes Universitários

Criado em março deste ano, com o intuito de mitigar
a disseminação do novo coronavírus pelo Concelho, o
serviço de entrega domiciliária do Município da Madalena já realizou mais de 300 entregas em todas as freguesias, apoiando um total de quase meia centena de
idosos, grupos de risco e pessoas em quarentena.
E se os pedidos mais frequentes são sobretudo de medicamentos e bens essenciais, há também que suprir as
necessidades relativas a idas inadiáveis aos correios, à

EDA ou até mesmo ao hospital, substituindo sempre
que possível o idoso nestas tarefas.
Com gratidão no olhar, os seniores abrem a porta de
suas casas aos funcionários da autarquia, que não passando do pátio exterior, de forma a garantir a imprescindível distância de segurança, roubam um sorriso aos
idosos, com um gracejo ou aquele consolo, relembrando que, não obstante as inúmeras dificuldades, poderão
sempre contar com o apoio do Município.

Autarquia Reforça Ações de Limpeza
e Desinfeção do Espaço Público

De forma a minimizar o perigo de contágio, a autarquia desencadeou uma vasta
e estratégica ação de higienização de todo o espaço público, no Concelho, semanalmente,
dando particular atenção aos equipamentos de uso colectivo, como contentores do lixo
ou multibancos.
A acompanhar desde a primeira hora a situação dos
estudantes madalenenses deslocados no continente, o
Município entrou em contacto com os universitários,
disponibilizando todo o apoio necessário, na medida
das competências da autarquia.
Os contactos realizados telefonicamente ao longo do
mês de abril foram assegurados pelo próprio Executivo, sempre de mãos dadas com os nossos jovens.

ESTAMOS A UMA
CHAMADA DE DISTÂNCIA.
EM CASO
DE DÚVIDA

LIGUE-NOS
(Disponível entre as 8h30 e as
16h30 | De 2.ªa 6.ª)
geral@cm-madalena.pt

O Município da Madalena deu início, em março, a uma ação concertada de lavagem e desinfeção das
ruas, em todo o concelho, em particular nas áreas com maior concentração de pessoas, como hipermercados, farmácias e correios.
A operação de esterilização realizada todas as semanas na Vila e restantes freguesias, com uma solução
de hipoclorito de sódios, abrange
também diversos equipamentos

de uso coletivo, que apresentem
maior potencial de transmissão do
novo coronavírus, como caixotes
do lixo ou multibancos.
Com o intuito de conter a doença, a
autarquia apela aos munícipes que
tenham particular cuidado na gestão dos seus resíduos, colocando
luvas, máscaras e lenços no contentor de indiferenciados, confirmando sempre se a tampa dos mesmos
ficou corretamente fechada.

Às famílias com pessoas infetadas,
ou com essa suspeita, é ainda recomendado depositar todos os resíduos em sacos de lixo resistentes,com enchimento até dois terços da
sua capacidade, hermeticamente
fechados e colocados dentro de um
segundo saco, devendo de seguida
entrar em contacto a Delegação de
Saúde Concelhia, de forma a assegurar a recolha e o devido encaminhamento dos resíduos.

