
Resposta da Mayo Community 
Covid-19 / Coronavírus 
O Grupo Consultivo de Resposta Comunitária de Mayo coordena 
a resposta comunitária ao Coronavírus. 

EM CASO DE EMERGÊNCIA, DISQUE 
999 OU 112 
O NÚMERO DA HSE HELPLINE É: 1850 24 1850

A campanha “Keep Well” visa mostrar às pessoas de todas as 
idades como podemos cuidar de nossa saúde e bem-estar físico 
e mental adotando hábitos saudáveis e úteis às nossas rotinas 
diárias e semanais. Ela fornecerá diretrizes, informações e dicas 
sobre coisas que nos ajudarão a manter a saúde nos próximos 
meses. Tudo isso estará disponível em: gov.ie/healthyireland

 

Public Participation 
Network

Mayo

https://www.gov.ie/en/campaigns/healthy-ireland/?referrer=http://www.gov.ie/healthyireland/


CASO DESENVOLVA SINTOMAS, DEVERÁ SE AUTOISOLAR E 
TELEFONAR PARA O SEU MÉDICO. NÃO VÁ PESSOALMENTE AO 
CONSULTÓRIO, FARMÁCIA OU HOSPITAL. O MÉDICO IRÁ AVALIAR 
VOCÊ POR TELEFONE E SE ELE ACHAR QUE VOCÊ PRECISA DE SER 
TESTADO PARA O CORONAVÍRUS, ENTÃO ELE PROVIDENCIARÁ  
UM TESTE 

O coronavírus pode ser evitado através de uma boa 
higienização das mãos e distanciamento social. 

Sintomas mais comuns do coronavírus: 
• Tosse
• Febre
• Falta de ar

Para mais informações sobre os testes, acesse o site do HSE e 
clique em  ‘HSE COVID testing’. ou contate gratuitamente o 
HSELive pelo número 1850 24 1850.

Linha de Ajuda da Mayo Community: 094 90 64660  

Mensagem de texto: 087 361 1457  
Email: covidsupport@mayococo.ie 

A Linha de Ajuda opera 7 dias por semana, das 9:00 às 17:00

A Linha de Ajuda (Helpline) serve para: 
• Consultas e conselhos não emergenciais.
• Emergências ou dúvidas de natureza não clínica.
• Pessoas sem assistência que necessitem de entrega de   
 alimentos, medicamentos ou combustível.
• Direcionar você para as entidades de ajuda competentes,   
 outras linhas de apoio ou serviços, quando necessário.



Cuide da sua Saúde Mental 
durante este período!

Manter-se informado é bom, mas 
estabeleça limites em relação a 
notícias e redes sociais. Acesse 
www.yourmentalhealth.ie para 
mais informações ou ligue 1800 111 888 

Certifique-se de que utiliza fontes 
confiáveis. As informações mais atualizadas 
sobre o Coronavírus (Covid-19) podem ser 
obtidas no HSE.ie ou ligando para o HSE 
Helpline no 1850 24 1850

Siga as atualizações na página do Facebook 
da Garda Síochána - Região Oeste. 
Esta página não é monitorada 24 horas 
por dia, por isso não deve ser usada para 
denunciar crimes. 

Os usuários que se comuniquem pela 
língua irlandesa de sinais podem usar o Irish 
Remote Interpreting Service (IRIS). Para mais 
informações, acesse www.slis.ie ou envie um 
e-mail para remote@slis.ie 

https://www2.hse.ie/mental-health/
http://slis.ie
https://www.hse.ie/eng/


Eircode:

Delegacia da 
Garda mais  

próxima:

Garda da  
Comunidade:

Mayo General 
Hospital:

094 902 1733

Seu Médico:

Hospital 
/ Asilo:

An Post
(correios):

Conselho  
do  Condado de 

Mayo:
094 906 4000 www.mayo.ie

HSE Helpline:
1850 24 1850  Se tiver sintomas da Covid 
ligue para a helpline (linha de ajuda) para 
obter aconselhamento médico. 

Anote os seguintes números úteis para ter sempre à mão. Seu 
EIRCODE é importante para ajudar a localizar você.   

 Anote o seu Eircode e outros números úteis. 

https://www.mayo.ie


Defesa Civil 
de Mayo:

087 318 6804 or 094 902 4400   
civildefence@mayococo.ie  A Defesa Civil é 
uma organização voluntária que presta ajuda 
aos serviços de emergência da linha de frente e 
auxilia nossas comunidades locais

Rede de  
Participação 

Pública de 
Mayo:

094 906 4358 www.mayoppn.ie  
Rede central de “go to” de experiência 
comunitária e voluntária diretamente ligada às 
Autoridades Locais 

Mayo  
Sports  

Partnership:

094 906 4000   
https://www.mayo.ie/sports-partnership
A MSP promove o esporte recreativo para todos 
os membros da sociedade através de projetos e 
programas em todo o Condado de Mayo com o 
objetivo de manter as pessoas ativas.

Citizens 
 Information 

Mayo:

076 1076 040 www.citizensinformation.ie 
A CIM fornece informações imparciais gratuitas, 
orienta sobre pagamentos e direitos sociais, 
direitos trabalhistas, habitação, assistência 
médica, direitos do consumidor, etc. 

Centro de   
Voluntariado   

de Mayo:

096 71 444  www.volunteermayo.ie 
Um balcão único para serviços de voluntariado 
para organizações e pessoas

Local Link  
Mayo:

094 90 05150 www.locallinkmayo.ie
Fornece transporte público comunitário de 
qualidade em toda a área rural da Irlanda, 
respondendo às necessidades locais 

Orientação 
COPD:

1800 832 146 Serviço com retorno de 
chamada para situações de Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica - não usar como serviço de 
emergência

HSE - “Sua 
Saúde 

Mental”: 

A Linha Informativa 1800 111 888 indica 
quais os suportes à saúde mental disponíveis 
e como ter acesso aos serviços 

https://locallinkmayo.ie
https://volunteermayo.ie
https://www.citizensinformation.ie/en/
https://www.mayo.ie/sports-partnership
https://mayoppn.ie
https://www.mayo.ie/civil-defence


Serviço de Apoio 
às Mulheres de 

Mayo:

094 902 7519 www.mwss.ie Disponibiliza 
uma série de apoios para mulheres e crianças 
em situação de violência doméstica

MABS:
0761 07 2000 Serviço de consultoria para
gerenciamento financeiro e problemas de 
dívidas, funciona nos dias úteis das 9h às 20h

Samaritans:
116 123 Se está ansioso ou tendo dificuldade 
em lidar com a situação, esta linha de ajuda é 
gratuita e funciona 24 horas por dia 

Alone:
0818 222 024 Aberto das 8h às 20h para 
idosos com problemas de ansiedade ou 
enfrentando dificuldades relacionadas ao 
coronavírus

Pieta House:
1800 247 247 Linha de ajuda gratuita 24 
horas por dia, todos os dias, para prevenção 
de suicídio, automutilação e para pessoas em 
processo de luto por suicídio. 

Mindspace:
094 90 67001 Um serviço de apoio gratuito e 
confidencial para promover a saúde mental e 
o bem-estar dos jovens

SeniorLine:
1800 804 591 Aberto todos os dias das 10h às 
22h, atendendo agora idosos com problemas 
de ansiedade devido ao coronavírus 

Women’s Aid
(Ajuda a  

Mulheres):

1800 341 900 Apoio 24 horas para mulheres 
com parceiros abusivos. Se sentir que a sua 
segurança imediata está em risco, ligue 999

Rape Crisis 
Centre:

1800 778 888 Serviço 24 horas para mulheres 
e homens vítimas de estupro, abuso ou 
assédio sexual, ou que tenham sofrido abuso 
sexual em algum momento da sua vida 

Askonefamily:
01 662 9212 Helpline para mães/pais 
solteiros, para progenitores com guarda 
compartilhada e pais em processo de 
separação.

http://www.mwss.ie


Tusla:
094 904 9137  Tusla é uma entidade 
responsável por melhorar o bem-estar e 
vivência das crianças 

Threshold:
1800 454 454 Se você é locatário e 
está preocupado com a garantia do seu 
arrendamento durante a pandemia, contate 
esta linha de ajuda de 2ª a 6ª, das 9h às 21h

FLAC:
1890 350 250 ou 01 874 5690 Se tiver 
alguma questão jurídica, a linha de ajuda do 
Free Legal Advice Centre opera de 2ª a 6ª, das 
9h30 às 13h e das 14h às 17h 

Serviços de  
Voluntariado 

 Social Castlebar:

094 902 1378
• Refeições sobre rodas  •  Voz Amiga
• Serviço de Alarme Pessoal SAS

West Be Well:

info@westbewell.ie or 087 784 8837
Rede de grupos comunitários que trabalham 
em parceria com o HSE e promovem a saúde 
mental, dão aconselhamento sobre bem-estar, 
parentalidade, juventude, depressão, luto ou 
perda e questões jurídicas. Também oferece 
serviço de voz amiga. https://www.westbewell.
ie/ services-directory / befriending-mayo / 

Informação para 
Asmáticos:

1800 445 464 Serviço gratuito com chamada 
de retorno disponível para pessoas com asma 
e pais/responsáveis por jovens asmáticos

OutWest 
Helpline:

094 937 2479  A OutWest é um Grupo 
Voluntário Social, Jurídico e de Apoio para 
pessoas LGBT+ em Connacht, opera nas noites 
de quinta-feira das 20:00 às 22:00. 

Ação  
Intercultural 

de Mayo:

094 904 4511 Oferece apoio e defesa jurídica a 
migrantes que vivam e trabalhem no Condado 
de Mayo

https://www.westbewell.ie/services-directory/befriending-mayo/


Ferramenta de 
Sinalização da 
Saúde Mental 

Juvenil:

01 478 4122 O National Youth Council 
of Ireland disponibiliza a ferramenta de 
sinalização de Saúde Mental Juvenil, 
dando informações sobre serviços, apoios, 
programas de treinamento, etc.

HSE 
Inicie a mensagem de texto grátis 
digitando a palavra HELLO: 50808 -  
“escreva o texto aqui”

Grupo de Apoio 
ao Traveller  

de Mayo:

094 902 8400 
http://www.mayotravellerssupport 
group.com/  O MTSG opera no contexto 
dos cuidados de saúde bem precários da 
comunidade Traveller no condado e trabalha 
para o cumprimento dos direitos humanos e 
culturais 

Hope House: 094 925 6888 www.hopehouse.ie Centro 
de Tratamento de Dependências, Foxford 

Alcoólicos  
Anônimos: 01 842 0700

Travel Wise:

01 613 1733 Linha de ajuda do Ministério 
das Relações Exteriores da Irlanda para 
quem tenha questões relacionadas com o 
Coronavírus em contexto de viagem. 

Link de Ajuda à 
Saúde Mental de 

Mayo:

094 955 7007 Fornece serviços acessíveis de 
aconselhamento, informação, educação e de 
saúde mental

Centro de  
Direitos do  

Trabalhador:

1890 747 881 Linha de apoio SIPTU, aberta 
de 2ª a 6ª das 8h30 às 17h, para questões 
relacionadas com o trabalho 

https://hopehouse.ie
http://www.mayotravellerssupportgroup.com/-mayo-travellers-support-group.html



