5 coisas que deve saber sobre a linha de apoio da
OHA para os casos de COVID-19
Telefone para o número 866-917-8881 se testar positivo para a
COVID-19 e:
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Se quiser saber mais informações de saúde.
Se tiver dúvidas sobre o isolamento para si, ou sobre a quarentena para as
pessoas com quem esteve em contacto próximo.
Se tiver dúvidas sobre informar os seus contactos próximos de que poderá
ter estado exposto à COVID-19.
Se quiser saber mais informações sobre a ajuda ou recursos que possam
estar disponíveis na sua área.
Se precisar de ficar em isolamento e estiver preocupado com a sua
capacidade para o fazer.
P. E se eu não falar inglês?
A OHA tem à sua disposição funcionários que falam espanhol e que podem ajudá-lo a si e à
sua família. Para outras línguas que não o inglês e o espanhol, a nossa equipa tem acesso e
formação para o uso de intérpretes. Também pode encontrar informação útil nas nossas FAQ
aqui, em 12 idiomas.
P. Com quem vou falar?
A Equipa de Apoio da OHA aos Casos de COVID-19 dispõe de pessoal com formação na
investigação de casos e rastreamento de contactos, que pode prestar educação para a saúde
relacionada com a COVID-19 e partilhar consigo informações sobre como o manter seguro, a
si e aos que lhe são queridos.
P. Por que devo telefonar?
A Equipa de Apoio da OHA aos Casos de COVID-19 está aqui para o apoiar, a si e à sua
família, se tiver dúvidas sobre como compreender o resultado positivo do teste ou se precisar
de ajuda para recursos na comunidade. Fale connosco através do número 866-917-8881.
P. O que mais pode oferecer-me esta linha de apoio?
Informações sobre os recursos que possam estar disponíveis perto de si e sobre quando e
como deve contactar a sua Autoridade de Saúde Pública Local.
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