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O seu número do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS): [NÚMERO DO NHS] 

Caro(a) [paciente], 

 

Recomendações importantes para pessoas extremamente vulneráveis durante 
o confinamento nacional 

No dia 4 de janeiro de 2021, o Primeiro-Ministro anunciou um novo confinamento a nível 
nacional para ajudar a travar o avanço dos casos de COVID-19 no país. Será obrigatório 
que todas as pessoas sigam as novas restrições nacionais, nomeadamente: 

1. Ficar em casa, exceto em circunstâncias específicas. 
2. Evitar encontrar-se com pessoas que não residam na sua casa, exceto em 

circunstâncias específicas. 
3. Encerramento de alguns estabelecimentos e negócios, como a restauração e as 

lojas de bens não essenciais. 
4. Apoiar o ensino remoto de crianças e jovens até à pausa letiva de fevereiro, 

exceto crianças vulneráveis e filhos de trabalhadores essenciais, que poderão 
continuar a frequentar a escola. 

As restrições implementadas no novo confinamento nacional são regras que se aplicam 
a todos e que todos têm a obrigação de seguir. Para saber mais sobre estas regras, 
consulte o site: gov.uk/coronavirus. 

No âmbito deste confinamento, o Governo aconselha ainda que todas as pessoas 
consideradas extremamente vulneráveis tomem medidas adicionais para se protegerem. 
Estas recomendações aplicam-se até 21 de fevereiro de 2021. Se as recomendações 
continuarem após essa data, iremos enviar-lhe uma nova carta com mais informações. 

Estamos a enviar-lhe este aviso porque foi identificado(a) como uma pessoa extremamente 
vulnerável e, portanto, com elevado risco de sofrer complicações de saúde no caso de 
contrair a COVID-19. Esta carta contém recomendações importantes sobre como proteger 
a sua saúde e como obter apoio caso seja necessário. Também contém recomendações 
específicas para crianças e jovens extremamente vulneráveis. 

Embora recomendamos vivamente que siga estas medidas de precaução para proteger 
a sua saúde, estas são apenas recomendações e não constam na lei. Porém, é obrigatório 
seguir as regras do confinamento, que se aplicam a toda a população. 
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Se residir numa zona que tenha estado anteriormente no Nível 4, poderá já ter recebido 
uma carta com recomendações. Esta carta substitui a anterior, e deverá seguir as 
orientações e as datas constantes nesta carta. 

Resumo das recomendações 

Recomenda-se que as pessoas consideradas extremamente vulneráveis fiquem em casa 
o mais possível. Pode, porém, sair para fazer exercício ou para se deslocar a consultas 
médicas, tomando sempre as precauções necessárias. Recomendamos vivamente que 
trabalhe em casa, se for possível. Se não for possível trabalhar em casa, não deve 
deslocar-se ao local de trabalho. Poderá ser elegível para a licença "Coronavirus Job 
Retention Scheme". Esta carta constitui uma notificação oficial e poderá servir como 
justificação perante a sua entidade patronal para comprovar que não pode trabalhar 
fora de casa no período compreendido entre 5 de janeiro e 21 de fevereiro de 2021, 
incluindo para receber subsídio por doença. 

Certifique-se de que o seu médico de família tem as suas informações de contacto 
atualizadas, incluindo a sua morada e, se possível, um endereço de e-mail pessoal, para 
que seja possível contactá-lo(a) rapidamente caso as orientações mudem no futuro. 

Se precisar de mais ajuda para seguir as orientações, a autarquia local poderá ajudá-lo(a). 
Pode contactar a autarquia local e inscrever-se para receber serviços de apoio no site 
www.gov.uk/coronavirus-shielding-support  

Recomendações para crianças e jovens extremamente vulneráveis 

As informações de que dispomos atualmente sugerem que há muito poucas crianças 
que correm um elevado risco de sofrer complicações de saúde graves devido ao vírus. 
Portanto, os médicos têm vindo a analisar todas as crianças e jovens que foram 
inicialmente identificados como extremamente vulneráveis para confirmar se ainda se 
considera que correm um elevado risco.  

Se esta carta for endereçada a uma criança ou jovem e ainda não tiver sido contactado(a) 
pelo médico do hospital da criança/jovem ou pelo médico de família neste âmbito, contacte 
a pessoa que normalmente presta cuidados de saúde à criança/jovem para determinar 
se continua a ser considerado extremamente vulnerável. Se já tiver falado sobre esta 
questão com o médico da criança e o médico tiver confirmado que a criança continua 
a ser considerada extremamente vulnerável, a criança deve seguir as recomendações 
descritas nesta carta. 

Acesso a serviços de saúde 

Relembramos que o Serviço Nacional de Saúde (NHS) está aberto e deve continuar 
a receber todos os serviços de saúde de que precisa. É mais seguro recorrer ao Serviço 
Nacional de Saúde do que tentar tratar-se em casa. 

Se estiver preocupado(a) com o impacto da COVID-19 na sua saúde, fale com o seu 
médico de família ou outro médico ou utilize o serviço NHS111. Pode consultar mais 
informações sobre como obter ajuda nas orientações em anexo. 



 
 

As pessoas consideradas extremamente vulneráveis terão acesso prioritário à vacinação 
contra a COVID-19 antes do público em geral, de acordo com as diretrizes de prioridade 
definidas pelo Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI). Será contactado(a) 
novamente pelo Serviço Nacional de Saúde (NHS) com mais informações sobre quando 
e como será convidado(a) a receber a vacina.  

A vacina poderá ser um fator importante para o(a) proteger contra a COVID-19. Segundo 
as nossas previsões, deveremos conseguir administrar-lhe a primeira dose da vacina 
em meados de fevereiro.   

O serviço local do NHS irá garantir que pode receber a vacina com a maior segurança 
possível, além de todos os cuidados e apoio necessários. Mesmo depois de tomar as 
duas doses da vacina, deverá continuar a seguir estas recomendações até surgirem 
novas indicações, pois continuaremos a avaliar o impacto da vacinação em todos os 
grupos da população. As pessoas que residem em sua casa deverão continuar a seguir 
as orientações de saúde em vigor, mesmo que tenha recebido a vacina ou que elas 
próprias tenham recebido a vacina.  

O Governo prorrogou a oferta de um pacote gratuito de suplementos de vitamina D 
durante 4 meses para todos os adultos considerados extremamente vulneráveis, a fim 
de reforçar a sua saúde. Se ainda não se tiver candidatado, pode inscrever-se em 
www.nhs.uk/get-vitamin-d. Ser-lhe-ão fornecidas mais informações sobre como tomar 
suplementos de vitamina D com segurança durante o processo de inscrição. 
 
Continuaremos a atualizá-lo(a) à medida que a situação for mudando e entraremos em 
contacto consigo antes de estas recomendações terminarem a 21 de fevereiro. Mais 
uma vez, obrigado por se proteger a si mesmo(a) e ajudar a proteger os outros. 
 

Atenciosamente, 
 

 
 
 
 
 

 
MATT HANCOCK  ROBERT JENRICK  

Secretário de Estado da Saúde  Secretário de Estado da 
Habitação 

 

Esta carta está disponível em vários idiomas e formatos, incluindo 
formatos de fácil leitura, em GOV.UK. Para versões de áudio, Braille 
ou letras grandes, contacte o RNIB através do 0303 1239999  



 
 

Orientações para pessoas extremamente vulneráveis 

Estas orientações destinam-se a pessoas extremamente vulneráveis que residem em 
Inglaterra. 

Pode consultar todas as orientações no site gov.uk/coronavirus. Estas são orientações 
adicionais específicas para pessoas extremamente vulneráveis, para o(a) ajudar 
a proteger-se contra o vírus através destas medidas de proteção. 

Estas orientações aplicam-se apenas a pessoas extremamente vulneráveis. As restantes 
pessoas que residam com alguém considerado extremamente vulnerável não precisam 
de seguir estas orientações.  

 
Socialização 

As orientações para o novo confinamento nacional, que se aplicam a toda a população, 
determinam que não pode sair de casa exceto em circunstâncias restritas, que se 
encontram definidas nas orientações. 

Recomendamos que as pessoas consideradas extremamente vulneráveis fiquem em 
casa o mais possível. 

Pode continuar a sair para fazer exercício ou para se deslocar a consultas médicas, 
mas tente evitar ao máximo o contacto com pessoas que não residam consigo e evite 
zonas muito movimentadas. 

Pode continuar a encontrar-se com a sua "bolha" ou grupo de apoio, mas não pode 
encontrar-se com pessoas que não vivem consigo a menos que façam parte deste 
grupo. Ao ar livre, pode encontrar-se com uma pessoa de outro agregado para fazer 
exercício. Estas orientações fazem parte dos regulamentos nacionais que se aplicam 
a toda a população. 

Tente manter uma distância de 2 metros das outras pessoas do seu agregado, especi-
almente se apresentarem sintomas do vírus ou tiverem sido aconselhadas a fazer 
isolamento profilático. 

Trabalho 

É altamente recomendável que trabalhe a partir de casa, uma vez que o risco de exposição 
ao vírus na sua zona pode ser mais elevado neste momento. Se não for possível trabalhar 
em casa, não deve deslocar-se ao local de trabalho. 

Poderá ser uma boa ideia falar com a sua entidade patronal sobre a possibilidade de 
assumir um cargo alternativo ou alterar os processos de trabalho temporariamente para 
que possa trabalhar em casa, se for possível. 



 
 

Se precisar de apoio para conseguir trabalhar a partir de casa, pode candidatar-se ao 
subsídio Access to Work. Este subsídio oferece apoio para cobrir os custos adicionais 
do trabalho em caso de incapacidade/doença, que vão além dos ajustes habituais que 
a entidade patronal tem de providenciar. 

Se não for possível arranjar uma solução alternativa, a sua entidade patronal poderá 
emitir-lhe uma licença ao abrigo do regime "Coronavirus Job Retention Scheme", que 
foi prorrogado até ao final de abril de 2021. Deve falar com a entidade patronal para 
determinar se esta é uma possibilidade para si. 

Como é recomendável que não se desloque ao posto de trabalho, poderá ser elegível 
para receber um subsídio por doença (Statutory Sick Pay, SSP) ou prestação por 
invalidez (Employment Support Allowance, ESA). A carta oficial que receber constitui 
prova perante a sua entidade patronal e/ou o Ministério do Trabalho, Solidariedade 
e Segurança Social de que é aconselhável que fique em casa e que poderá ser elegível 
para um dos subsídios SSP ou ESA. 

Os membros do agregado familiar que não forem considerados extremamente vulneráveis 
devem continuar a deslocar-se ao trabalho se não puderem trabalhar a partir de casa, 
de acordo com as regras gerais definidas nas orientações referentes ao confinamento 
nacional. 

 
Estabelecimentos de educação 

Agora que temos mais informações sobre a COVID-19, sabemos que há muito poucas 
crianças e jovens que correm um elevado risco de sofrer complicações de saúde graves 
devido ao vírus. Portanto, os médicos têm vindo a analisar todas as crianças e jovens 
que foram inicialmente identificados como extremamente vulneráveis para confirmar se 
ainda se considera que correm um elevado risco. 

Se já tiver falado sobre esta questão com o médico da criança e o médico tiver confirmado 
que a criança continua a ser considerada extremamente vulnerável, a criança deve seguir 
as recomendações descritas nesta carta. 

No atual confinamento nacional, as crianças deverão ter aulas remotas até à pausa letiva 
de fevereiro, exceto crianças vulneráveis e filhos de trabalhadores essenciais, que 
poderão continuar a frequentar a escola. 

As crianças e jovens extremamente vulneráveis não devem frequentar a escola nem 
outros estabelecimentos de ensino, uma vez que o risco de exposição ao vírus na 
comunidade é muito elevado neste momento. A escola ou universidade tomará as devidas 
providências para que as aulas possam continuar em casa. 

Deslocações 
 
Recomenda-se que fique em casa o mais possível e que não faça deslocações que não 
sejam essenciais (por exemplo, para se dirigir a consultas médicas).  



 
 

Compras em estabelecimentos 
 
É recomendado não se deslocar a lojas. Se for possível, faça compras online ou peça 
a outra pessoa para fazer as compras por si e as entregar (amigos e familiares, 
voluntários locais ou o serviço "NHS Volunteer Responders"). 
 
Pode inscrever-se para solicitar acesso prioritário a reservas num supermercado, caso 
não tenha alguém que possa fazer as compras por si. Se já tiver uma reserva prioritária 
num supermercado para a entrega das suas compras, não precisa de fazer mais nada. 
No momento da inscrição, ser-lhe-á pedido o seu número do NHS. Este número está 
indicado em todas as cartas que o NHS envia, ou em receitas médicas. 

Fazer o registo no site dá-lhe acesso prioritário. Não significa que está garantido o acesso 
a uma reserva no supermercado. Se quiser obter acesso a entregas do supermercado, 
também deverá criar uma conta em pelo menos um supermercado e fazer as reservas 
por si próprio(a). 

Se precisar de ajuda, incluindo para se candidatar ao acesso prioritário às reservas de 
supermercado, deve contactar a autarquia local diretamente. Saiba como a autarquia 
local pode ajudar. 
 
 
Medicamentos 

Recomendamos vivamente que não se dirija à farmácia. 

Como primeiro recurso, deve pedir a um amigo, a um familiar ou a um voluntário que 
levante os seus medicamentos. 

Se não conseguir pedir a um amigo ou familiar para levantar os seus medicamentos, 
e se não for possível providenciar um voluntário, será elegível para receber o serviço de 
entrega gratuito de medicamentos. Contacte a sua farmácia para informar que se trata 
de uma pessoa extremamente vulnerável e que precisa que os seus medicamentos 
sejam entregues em casa. A farmácia irá providenciar este serviço sem qualquer custo 
associado. 

Acesso a cuidados e apoio 
 
Poderá continuar a receber os cuidados informais prestados pelo seu grupo de apoio 
em casa. 

Poderá continuar a receber cuidados em casa prestados por assistentes sociais 
e profissionais de saúde. 

Recomendamos que continue a recorrer ao Serviço Nacional de Saúde (NHS) e a outros 
profissionais de saúde para tratar eventuais problemas de saúde prévios ou problemas 
de saúde que possam surgir.  
 



 
 

Pode aceder a uma série de serviços do NHS em casa, incluindo a entrega de receitas 
médicas contínuas ou o contacto com profissionais de saúde por consulta online. Para 
saber mais, visite www.nhs.uk/health-at-home ou descarregue a aplicação NHS. Em 
caso de situação de urgência, ligue para o NHS 111 ou, em caso de emergência, ligue 
para o 999. 
 
Se precisar de receber assistência presencialmente, pode fazê-lo. Os serviços locais do 
NHS estão devidamente preparados e tomam todas as medidas para manter a sua 
segurança. 
 
Também é muito importante que cuide da sua saúde mental. Visite o site Every Mind 
Matters para obter recomendações e medidas práticas que pode tomar para cuidar do 
seu bem-estar e da sua saúde mental durante a pandemia. Se estiver a passar por uma 
crise de saúde mental, ou se uma pessoa de quem cuida estiver a passar por uma 
situação semelhante, recomendamos que contacte um profissional de saúde local 
imediatamente. 
 
Os cuidadores ou visitantes que o(a) ajudam com as suas necessidades diárias podem 
continuar a visitá-lo(a). Isto também se aplica às necessidades de crianças e jovens que 
estejam ao seu cuidado. Devem seguir as recomendações de distanciamento social se 
o contacto próximo ou pessoal não for necessário. 

Deve continuar a receber apoio das instituições de caridade e organizações locais, bem 
como dos "NHS Volunteer Responders". Além de ajudarem com as compras e a entrega 
de medicamentos, estes voluntários podem ajudar com um simples telefonema 
amigável e com o transporte de/para consultas médicas. 

Ligue para o 0808 196 3646 entre as 08:00 e as 20:00 para agendar o serviço ou visite 
o site dos "NHS Volunteer Responders".  
 
Inscrição para receber serviços de apoio adicionais 
 

Se precisar de mais ajuda para seguir as orientações, a autarquia local poderá ajudá-
lo(a). Caso seja abrangido(a) pelas recomendações de permanência em casa, poderá 
inscrever-se a si mesmo(a) ou a outra pessoa para: 

● solicitar uma reserva prioritária num supermercado para a entrega das suas compras 
(se já tiver uma reserva prioritária, não precisa de fazer mais nada) 

● informar a autarquia se precisar de ajuda para seguir as orientações, especialmente 
se não conseguir fazê-lo sozinho(a) ou com a ajuda de amigos, familiares ou outras 
redes de apoio 

● garantir que as suas informações (por exemplo, morada) estão atualizadas 

No momento da inscrição, ser-lhe-á pedido o seu número do NHS. Este número está 
indicado em todas as cartas que o NHS envia, ou em receitas médicas. O seu registo 
é útil, mesmo que não tenha necessidades de apoio neste momento. Pode iniciar sessão 
e atualizar as suas necessidades (caso as circunstâncias mudem) a qualquer momento. 


