Ajuda e apoio para os moradores de Lambeth
Se precisa de apoio ou conhece alguém que precisa, nós estamos aqui para ajudar.
Visite o site lambeth.gov.uk/coronavirus-support ou contacte o MyCommunity Gateway,
um serviço de apoio prestado conjuntamente pelo município e pelo setor de voluntariado a
todas as pessoas com mais de 18 anos, gerido pelo AgeUK Lambeth. Podem ajudá-lo com
apoio social e aconselhamento, bem como pô-lo em contacto com serviços locais que o
podem ajudar, seja qual for o desafio que está a enfrentar. Pode pedir ajuda para si ou para
uma pessoa que conheça. Contacte o Gateway ligando para o 0333 360 3700 de segunda a
sexta-feira, das 09h00 às 17h000, ou enviando um email para
mycommunity@ageuklambeth.org
•

•
•

Se dirige uma empresa que foi obrigada a encerrar, existe apoio disponível. Para
mais informações, visite o site lambeth.gov.uk/coronavirus-business-support ou
envie um email para enterprise@lambeth.gov.uk.
Se se quiser oferecer como voluntário para ajudar, visite o site
lambeth.gov.uk/volunteer - anunciamos oportunidades todas as semanas.
Se é vítima de violência doméstica, o Gaia Centre oferece serviços de apoio
confidenciais, sem fazer julgamentos e independentes. Ligue para o 020 7733 8724.

Impacto nos serviços do município
Para obter as informações mais recentes, visite a página web do serviço de que precisa em
lambeth.gov.uk.
•
•

•

•
•
•
•

As escolas permanecem abertas e as crianças devem comparecer como
habitualmente.
Os parques, as áreas de lazer e os sanitários de Lambeth permanecerão abertos.
Todos os complexos desportivos e instalações desportivas como campos de ténis,
campos desportivos, parques de skate e ginásios ao ar livre estarão fechados.
Os serviços de recolha de resíduos e reciclagem estão a funcionar como
normalmente; se quiser usar o centro de reutilização e reciclagem Vale Street, tem
de fazer uma marcação antes.
As bibliotecas continuarão a operar os seus serviços de "encomendar e ir buscar"
("click-and-collect").
Os serviços de registo, incluindo de nascimentos e cidadania, podem continuar.
Continua a ser possível realizar funerais, com um máximo de 30 pessoas.
Não é permitido realizar casamentos nem cerimónias de união civil.

