Programação da prestação de assistência médica dos Serviços de Saúde
quando for içado ou baixado o sinal 8 de tempestade tropical
Mapa (1): Quando for içado o sinal 8 ou de grau superior de tempestade tropical
Unidade e serviços prestados

Içado fora das horas de expediente /
durante os feriados

Içado durante as horas de expediente

Serviços de urgência
(Incluindo o Posto de Urgência das Ilhas)

Inalterados

Serviços de internamento
Serviços prestados pela Unidade de Hemodiálise
Consultas externas de especialidade
Sala de endoscopia da Medicina Interna
Sala de Diagnóstico e Tratamento de Dia de Urologia
Serviços de diálise peritoneal
Farmácia Hospitalar de Consultas Externas Diferenciadas

CHCSJ

Serviço de
Imagiologia

serviços gerais

Suspensos

Nota(2)

（Encerrado de acordo com o horário normal）

Suspensos

Nota(2)

（Encerrado de acordo com o horário normal）
Inalterados

serviços urgentes

Centro de Saúde de Tap Seac
Centro de Saúde da Areia Preta
Centro de Saúde de Fai Chi Kei
Centro de Saúde da Ilha Verde
Centros de
Saúde e Posto
de Saúde

Centro de Saúde dos Jardins do Oceano

Apenas os serviços urgentes

Apenas os serviços urgentes

Nota(3)

Centro de Saúde de Nossa Senhora do Carmo-Lago
Centro de Saúde de São Lourenço
Posto de Saúde em Coloane
Posto de Saúde Provisório de Seac Pai Van

SuspensosNota(3)

Suspensos

Centro de Prevenção e Tratamento de Tuberculose

SuspensosNota(4)

（Encerrado de acordo com o horário normal）

Centro de Exame Médico para Funcionários Públicos

SuspensosNota(5)

（Encerrado de acordo com o horário normal）

Centro de Saúde do Porto Interior

Inalterados

Serviços sanguíneos e urgentes para o hospital
Centro de
Transfusões
de Sangue

Serviços do Centro de Transfusões de Sangue e de
doação de sangue colectiva
Serviços prestados pela unidade móvel para
dádivas de sangue
(primeiras 4 terças-feiras de cada mês)

Suspensos

（Encerrado de acordo com o horário normal）

Notas:
(1) A palavra "Inalterados" indica que os serviços se mantêm de acordo com as horas de serviço prestadas pelos Serviços/Unidades.
(2) Os utentes com consulta marcada de especialidade para este período serão informados, nos quatro dias úteis seguintes, da nova data de consulta. Os utentes com colheita de sangue marcada do Serviço de
Patologia Clínica afectados pelo tufão, podem apresentar-se no primeiro Sábado após a tempestade, na Sala de Colheitas, sendo atendidos de acordo com a ordem de chegada.
Em casos de urgência devido a doença, podem recorrer ao Serviço no primeiro dia útil após a tempestade. Para mais esclarecimentos ligue o n.º 8390 6000.
(3) Os utentes com consulta ou colheita de sangue marcada no Centro de Saúde mas cancelada por causa do tufão, podem apresentar-se no primeiro Sábado após a tempestade, no respectivo Centro de Saúde, sendo
atendidos em conformidade com a ordem marcada.
(4) Os utentes com colheita de sangue ou consulta marcada às terças-feiras ou quintas-feiras mas afectados pelo tufão, podem apresentar-se das 08h30 às 13h30 no primeiro Sábado após a tempestade, no Centro de
Prevenção e Tratamento de Tuberculose, sendo atendidos em conformidade com a ordem marcada.
(5) Os utentes com exame médico marcado no Centro de Exame Médico para Funcionários Públicos serão informados da nova data.
(6) O Centro de Transfusões de Sangue funciona de 2.ª a 6.ª feira entre as 09h30 e as 18h30, ao sábado entre as 10h00 e as 18h00 e ao domingo entre as 11h00 e as 17h00. Encerra nos dias feriados.

Programação da prestação de assistência médica dos Serviços de Saúde
quando for içado ou baixado o sinal 8 de tempestade tropical
Mapa (2): Quando o sinal 8 for substituído por um sinal de grau inferior (prevalecem as horas anunciadas pelos Serviços Meteorológicos e Geofísicos)
Mapa (2)a: De segunda a sexta-feira (excluindo feriados)
Unidade e serviços prestados

Antes das 7:00

7:00-7:29

7:30-9:00

9:01-12:30

12:31-13:00

Depois das
14:30

13:01-14:30

Serviços de urgência
(incluindo o Posto de Urgência das Ilhas)

Inalterados

Serviços de internamento
Serviços prestados pela Unidade de Hemodiálise

Consultas externas de especialidade
Sala de endoscopia da Medicina Interna
Sala de Diagnóstico e Tratamento de Dia de Urologia
Serviços de diálise peritoneal

CHCSJ

Inalterados

Serão prestados os Serão prestados os
serviços normais
serviços normais
Serão prestados os
1h30m após a
1h30m após a
serviços normais a
substituição por
substituição por
Nota(2)
partir das 14:00
sinal de grau
sinal de grau inferior
inferior a 8 Nota(2)
a 8 Nota(2)

Farmácia Hospitalar de Consultas Externas Diferenciadas

Inalterados
serviços gerais
Serviço de
Imagiologia

Serão prestados os
serviços normais
Serão prestados os
1h30m após a
serviços normais a
substituição por
Nota(2)
partir das 14:00
sinal de grau
Nota(2)
inferior a 8

Serão prestados
os serviços
normais 1h30m
após a
substituição por
sinal de grau
inferior a 8 Nota(2)
Serão prestados
os serviços
normais 1h30m
após a
substituição por
sinal de grau
inferior a 8 Nota(2)

Serão prestados os
serviços normais
1h30m após a
substituição por
sinal de grau
inferior a 8 Nota(2)

Suspensos

Nota(2)

Serão prestados os
serviços normais
1h30m após a
substituição por
sinal de grau
inferior a 8 Nota(2)

Suspensos

Nota(2)

Inalterados

serviços urgentes
Centro de Saúde de Tap Seac
Centro de Saúde da Areia Preta
Centro de Saúde de Fai Chi Kei
Centro de Saúde da Ilha Verde
Centro de Saúde dos Jardins do Oceano
Centros de
Saúde e Posto
de Saúde

Centro de Saúde de Nossa Senhora do Carmo-Lago
Centro de Saúde de São Lourenço
Centro de Saúde de Porto Interior

Inalterados

Serão prestados os Serão prestados os
serviços normais
serviços normais
Serão prestados os
1h30m após a
1h30m após a
serviços normais a
substituição por
substituição por
Nota(3)
partir das 14:30
sinal de grau
sinal de grau inferior
Nota(3)
inferior a 8 Nota(3)
a8

Serão prestados
os serviços
normais a partir
das 14:30 Nota(3)

Suspensos
Nota(3)

Serão prestados os
serviços normais
1h30m após a
substituição por
sinal de grau
inferior a 8 Nota(3)

Posto de Saúde Provisório de Seac Pai Van
Serão prestados os
serviços médicos
em regime de
chamada de 24
horas

Posto de Saúde em Coloane

Centro de Prevenção e Tratamento de Tuberculose

Centro de Exame Médico para Funcionários Públicos

Inalterados

Serão prestados os
serviços normais
Serão prestados os
1h30m após a
serviços normais a
substituição por
Nota(4)
partir
das 14:30
sinal de grau
Nota(4)
inferior a 8

Serão prestados
os serviços
normais a partir
Nota(4)
das 14:30

Serão prestados os
serviços normais
1h30m após a
substituição por
sinal de grau
inferior a 8 Nota(4)

Suspensos

Nota(4)

Inalterados

Serão prestados os
serviços normais
Serão prestados os
1h30m após a
serviços normais a
substituição por
Nota(5)
partir das 14:30
sinal de grau
Nota(5)
inferior a 8

Serão prestados
os serviços
normais a partir
Nota(5)
das 14:30

Serão prestados os
serviços normais
1h30m após a
substituição por
sinal de grau
inferior a 8 Nota(5)

Suspensos

Nota(5)

Inalterados

Serviços sanguíneos e urgentes para o hospital
Serviços do Centro de Transfusões de Sangue e de
doação de sangue colectiva
Centro de
Transfusões
de Sangue

Serviços prestados pela unidade móvel para
dádivas de sangue
(todas as terças-feiras de cada mês)

Inalterados

Inalterados

Serão prestados os serviços normais 1h30m
após a substituição por sinal de grau inferior a 8 Nota(6)
Serão prestados os serviços normais às
13h00 após a substituição por sinal de
grau inferior a 8 no período
entre as 7h30 e as 10h30
ou
serão prestados os serviços normais
2h30m
após a substituição por sinal
de grau inferior a 8 no período entre as
10h31 e as 12h29

Suspensos

Suspensos

Notas:
(1) A palavra "Inalterados" indica que os serviços se mantêm de acordo com as horas de serviço prestadas pelos Serviços/Unidades.
(2) Os utentes com consulta marcada de especialidade para este período serão informados, nos quatro dias úteis seguintes, da nova data de consulta. Os utentes com colheita de sangue marcada do Serviço de
Patologia Clínica afectados pelo
tufão, podem apresentar-se no primeiro Sábado após a tempestade, na Sala de Colheitas, sendo atendidos de acordo com a ordem de chegada. Em casos de urgência devido a
doença, podem recorrer ao Serviço no primeiro dia útil após a tempestade. Para mais esclarecimentos ligue o n.º 8390 6000.
(3) Os utentes com consulta ou colheita de sangue marcada no Centro de Saúde mas cancelada por causa do tufão, podem apresentar-se no primeiro Sábado após a tempestade, no respectivo Centro de Saúde, sendo
atendidos em conformidade com a ordem marcada.
(4) Os utentes com colheita de sangue ou consulta marcada às terças-feiras ou quintas-feiras mas afectados pelo tufão, podem apresentar-se das 08h30 às 13h30 no primeiro Sábado após a tempestade, no Centro de
Prevenção e Tratamento de Tuberculose, sendo atendidos em conformidade com a ordem marcada.
(5) Os utentes com exame médico marcado no Centro de Exame Médico para Funcionários Públicos serão informados da nova data.
(6) O Centro de Transfusões de Sangue funciona de 2.ª a 6.ª feira entre as 09h30 e as 18h30, ao sábado entre as 10h00 e as 18h00 e ao domingo entre as 11h00 e as 17h00. Encerra nos dias feriados.

Programação da prestação de assistência médica dos Serviços de Saúde
quando for içado ou baixado o sinal 8 de tempestade tropical
Mapa (2): Quando o sinal 8 for substituído por um sinal de grau inferior (prevalecem as horas anunciadas pelos Serviços Meteorológicos e Geofísicos)
Mapa (2)b: Sábado
Unidade e serviços prestados

Antes das 7:00

7:00-7:29

7:30-9:00

9:01-12:30

12:31-13:00

Depois das
14:30

13:01-14:30

Serviços de urgência
(Incluindo o Posto de Urgência das Ilhas)
Inalterados

Serviços de internamento
Serviços prestados pela Unidade de Hemodiálise
Sala de endoscopia da Medicina Interna
Sala de Diagnóstico e Tratamento de Dia de Urologia
Serviços de diálise peritoneal

（Encerrado de acordo com o horário normal）

Análises sanguíneas marcadas
Inalterados

CHCSJ

Consultas externas de especialidade marcadas

Farmácia Hospitalar de Consultas Externas Diferenciadas

Serviço de
Imagiologia

serviços gerais

Serão prestados
serviços normais
1h30m após a
substituição por
sinal de grau
Nota(2)
inferior a 8

Inalterados

Inalterados

Serão prestados
serviços normais
1h30m após a
substituição por
sinal de grau
Nota(2)
inferior a 8

Serão prestados
serviços normais
1h30m após a
substituição por
sinal de grau
inferior a 8 Nota(2)

（Encerrado de
acordo com o
horário normal）

Suspensos

Serão prestados serviços normais
Serão prestados
serviços normais a 1h30m após a substituição por sinal de
Nota(2)
grau inferior a 8
partir das 14:00 Nota(2)

Suspensos

Nota(2)

Serão prestados serviços normais
Serão prestados
serviços normais a 1h30m após a substituição por sinal de
Nota(2)
Nota(2)
grau inferior a 8
partir das 14:00

Suspensos

Nota(2)

Suspensos

Nota(2)

Serão prestados os
serviços normais
Serão prestados os
1h30m após a
serviços normais a
substituição por
Nota(2)
partir
das 14:00
sinal de grau
Nota(2)
inferior a 8

Serão prestados os serviços normais
1h30m após a substituição por sinal
Nota(2)
de grau inferior a 8

Inalterados

serviços urgentes
Centro de Saúde de Tap Seac
Centro de Saúde da Areia Preta
Centro de Saúde de Fai Chi Kei
Centro de Saúde da Ilha Verde
Centros de
Saúde e Posto
de Saúde

Centro de Saúde dos Jardins do Oceano
Centro de Saúde de Nossa Senhora do Carmo-Lago
Centro de Saúde de São Lourenço

Serão prestados serviços normais de
consulta externa marcada, recolha de
amostras para análise laboratorial e
enfermagem até às 13:00

Centro de Saúde do Porto Interior
Posto de Saúde Provisório de Seac Pai Van

Serão prestados
serviços de
consulta externa
marcada, recolha
de amostras para
análise laboratorial
e enfermagem
1h30m após a
substituição por
sinal de grau
inferior a 8 até às
13:00 Nota(3)

Posto de Saúde em Coloane

Suspensos Nota(3)

Serão prestados os serviços médicos em regime de chamada de 24 horas

Centro de Prevenção e Tratamento de Tuberculose

（Encerrado de acordo com o horário normal）

Centro de Exame Médico para Funcionários Públicos

（Encerrado de acordo com o horário normal）

Inalterados

Serviços sanguíneos e urgentes para o hospital
Centro de
Transfusões
de Sangue

Serviços do Centro de Transfusões de Sangue e da
doação de sangue colectiva
Serviços prestados pela unidade móvel para
dádivas de sangue

(Encerrados de acordo com o
horário normal)

Inalterados

Serão prestados os serviços normais 1h30m após a substituição por sinal de grau
Nota(6)
inferior a 8

Suspensos

（Encerrado de acordo com o horário normal）

Notas:
(1) A palavra "Inalterados" indica que os serviços se mantêm de acordo com as horas de serviço prestadas pelos Serviços/Unidades.
(2) Os utentes com consulta marcada de especialidade para este período serão informados, nos quatro dias úteis seguintes, da nova data de consulta. Os utentes com colheita de sangue marcada do Serviço de
Patologia Clínica afectados pelo
tufão, podem apresentar-se no primeiro Sábado após a tempestade, na Sala de Colheitas, sendo atendidos de acordo com a ordem de chegada. Em casos de urgência devido a
doença, podem recorrer ao Serviço no primeiro dia útil após a tempestade. Para mais esclarecimentos ligue o n.º 8390 6000.
(3) Os utentes com consulta ou colheita de sangue marcada no Centro de Saúde mas cancelada por causa do tufão, podem apresentar-se no primeiro Sábado após a tempestade, no respectivo Centro de Saúde, sendo
atendidos em conformidade com a ordem marcada.
(4) Os utentes com colheita de sangue ou consulta marcada às terças-feiras ou quintas-feiras mas afectados pelo tufão, podem apresentar-se das 08h30 às 13h30 no primeiro Sábado após a tempestade, no Centro de
Prevenção e Tratamento de Tuberculose, sendo atendidos em conformidade com a ordem marcada.
(5) Os utentes com exame médico marcado no Centro de Exame Médico para Funcionários Públicos serão informados da nova data.
(6) O Centro de Transfusões de Sangue funciona de 2.ª a 6.ª feira entre as 09h30 e as 18h30, ao sábado entre as 10h00 e as 18h00 e ao domingo entre as 11h00 e as 17h00. Encerra nos dias feriados.

Programação da prestação de assistência médica dos Serviços de Saúde
quando for içado ou baixado o sinal 8 de tempestade tropical
Mapa (2)c: Domingo e feriados
Unidade e serviços prestados

Antes das 7:00

7:00-7:29

7:30-9:00

9:01-12:30

12:31-13:00

Depois das
14:30

13:01-14:30

Serviços de urgência
(Incluindo o Posto de Urgência das Ilhas)

Inalterados

Serviços de internamento
Serviços prestados pela Unidade de Hemodiálise

CHCSJ

Consultas externas de especialidade
Sala de endoscopia da Medicina Interna
Sala de Diagnóstico e Tratamento de Dia de Urologia
Serviços de diálise peritoneal
Farmácia Hospitalar de Consultas Externas Diferenciadas

Serviço de
Imagiologia

serviços gerais

（Encerrado de acordo com o horário normal）

Inalterados

Serão prestados os
serviços normais
Serão prestados os
1h30m após a
serviços normais a
substituição por
Nota(2)
partir
das 14:00
sinal de grau
Nota(2)
inferior a 8

Serão prestados
os serviços
normais 1h30m
após a
substituição por
sinal de grau
inferior a 8 Nota(2)

Serão prestados os
serviços normais
1h30m após a
substituição por
sinal de grau
inferior a 8 Nota(2)

Suspensos

Nota(2)

Inalterados

serviços urgentes
Centro de Saúde de Tap Seac
Centro de Saúde da Areia Preta
Centro de Saúde de Fai Chi Kei
Centro de Saúde da Ilha Verde
Centros de
Saúde e Posto
de Saúde

Centro de Saúde dos Jardins do Oceano
Centro de Saúde de Nossa Senhora do Carmo-Lago

Serviços de enfermagem
inalterados até às 13:00

Centro de Saúde de São Lourenço

Serão prestados os
serviços de
enfermagem
1h30m após a
substituição por
sinal de grau
inferior a 8 até às
13:00 Nota(3)

Suspensos Nota(3)

(Encerrado de acordo com o
horário normal)

Centro de Saúde do Porto Interior
Posto de Saúde Provisório de Seac Pai Van

Serão prestados os serviços médicos
em regime de chamada de 24 horas

Posto de Saúde em Coloane
Centro de Prevenção e Tratamento de Tuberculose

（Encerrado de acordo com o horário normal）

Centro de Exame Médico para Funcionários Públicos

（Encerrado de acordo com o horário normal）
Inalterados

Serviços sanguíneos e urgentes para o hospital
Centro de
Transfusões
de Sangue

Serviços do Centro de Transfusões de Sangue e de
doação de sangue colectiva
Serviços prestados pela unidade móvel para
dádivas de sangue

Serão prestados os serviços normais 1h30m após a
Nota(6)
substituição por sinal de grau inferior a 8

Inalterados

Suspensos

（Encerrado de acordo com o horário normal）

Notas:
(1) A palavra "Inalterados" indica que os serviços se mantêm de acordo com as horas de serviço prestadas pelos Serviços/Unidades.
(2) Os utentes com consulta marcada de especialidade para este período serão informados, nos quatro dias úteis seguintes, da nova data de consulta. Os utentes com colheita de sangue marcada do Serviço de
Patologia Clínica afectados pelo
tufão, podem apresentar-se no primeiro Sábado após a tempestade, na Sala de Colheitas, sendo atendidos de acordo com a ordem de chegada. Em casos de urgência devido a
doença, podem recorrer ao Serviço no primeiro dia útil após a tempestade. Para mais esclarecimentos ligue o n.º 8390 6000.
(3) Os utentes com consulta ou colheita de sangue marcada no Centro de Saúde mas cancelada por causa do tufão, podem apresentar-se no primeiro Sábado após a tempestade, no respectivo Centro de Saúde, sendo
atendidos em conformidade com a ordem marcada.
(4) Os utentes com colheita de sangue ou consulta marcada às terças-feiras ou quintas-feiras mas afectados pelo tufão, podem apresentar-se das 08h30 às 13h30 no primeiro Sábado após a tempestade, no Centro de
Prevenção e Tratamento de Tuberculose, sendo atendidos em conformidade com a ordem marcada.
(5) Os utentes com exame médico marcado no Centro de Exame Médico para Funcionários Públicos serão informados da nova data.
(6) O Centro de Transfusões de Sangue funciona de 2.ª a 6.ª feira entre as 09h30 e as 18h30, ao sábado entre as 10h00 e as 18h00 e ao domingo entre as 11h00 e as 17h00. Encerra nos dias feriados.

