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Novas Medidas COVID 19

A Junta de Freguesia de Sobral da Adiça, no seguimento das medidas anunciadas pelo
Governo no dia 13 de janeiro, informa da inclusão das seguintes medidas, a partir de
Sexta-Feira 15/01/2021, o atendimento ao público na sede da Junta de Freguesia e no
Posto dos CTT será efetuado nas seguintes condições:
1. O atendimento ao público será feito presencialmente apenas por marcação no
seguinte horário entre as 08.00h e as 12.00h; para marcação de vez contatar pelos
telefones (285 975 116 / 935 975 116) ou email (geral@jf-sobraladica.pt);
 2. No horário atrás mencionado, o atendimento presencial será efetuado apenas por
uma pessoa de cada vez no espaço interior da Junta de Freguesia, ficando as
restantes a aguardar no exterior da mesma, com a distância física de 2 metros;
3. Para aceder ao interior da Junta de Freguesia é obrigatório o uso de máscara ou de
viseira;
4. Atendimentos não presenciais entre as 14.00h e as 17.00h, para solicitação de
documentos urgentes e inadiáveis, pelos telefones (285 975 116 / 935 975 116) ou
email (geral@jf-sobraladica.pt);
5. Interrupção para almoço entre as 12.00h e as 14.00h.
6. Casa Mortuária – funcionará com medidas próprias que se encontram afixadas no
interior da mesma;
7. Sobral Recicla e Aldeia + Limpa – encontram-se suspensas, sendo que se solicita a
colaboração e compreensão de todos, para a não colocação de resíduos e monos nos
contentores, nem nas zonas envolventes;
8. Eventos e Iniciativas – continuam cancelados  todos os eventos e iniciativas
organizados pela Junta de Freguesia ou que tenham o seu apoio, sejam em recintos
fechados ou abertos;
9. Transportes – cancelamento de cedência de todos os veículos da Junta de
Freguesia;
10. Parque Infantil – Continuará encerrado;
11. Cemitério – Estará Encerrado;
12. Leitura do Consumo de Água – O leitor realizará a partir de dia 18/1 a leitura dos
contadores que estiverem no exterior das habitações. Os que tiverem no interior,
cada um pode realizar a leitura e comunicar para Tlf: 285 975 116 ou 935 975 116; E-
mail – geral@jf-sobraldica.pt; Todas estas medidas vigoram no período de um mês.
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O Executivo da Freguesia de Sobral da Adiça encontra-se disponível através de
telefone e email 24horas para qualquer atendimento ou esclarecimento (Presidente:
966 410 467 / presidente@jf-sobraladica.pt) (Tesoureiro: 927 197 340 / tesoureiro@jf-
sobraladica.pt)

A Junta de Freguesia de Sobral da Adiça continuará a acompanhar o evoluir da
situação e prestará todas as informações necessárias sempre que se verificar alguma
alteração das circunstâncias em consonância com as autoridades de saúde nacionais
e concelhias.

Apelamos para que toda a população cumpra as indicações das entidades oficiais
nomeadamente, da Direção-Geral da Saúde, principalmente no que se refere aos
procedimentos preventivos de etiqueta respiratória e higiene e o isolamento social.  

Fique em Casa!
Pela sua e nossa Saúde.  

Sobral da Adiça, 14 de janeiro de 2021
O Presidente

_____________________________________________
(Bruno Miguel Valente Monteiro)
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