
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  [Tradução de Mara Reifman, tradutora certificada pela NAATI, 17/03/2020] 

 

Domingo, 22 Março 2020 
 

PACOTES DE AJUDA HUMANITÁRIA DE EMERGÊNCIA PARA MORADORES DE 
VICTORIA QUE MAIS PRECISAM  

Victorians em isolamento voluntário devido ao coronavirus (COVID-19) sem acesso à comida e provisos essenciais receberão pacotes de ajuda 

humanitária de emergência num programa introduzido pelo Governo de Victoria. 

 
O programa dará suporte à pessoas em isolação compulsória que tenham pouca ou nenhuma comida e sem rede 

de família ou amigos para lhes darem suporte. Cada habitação qualificada receberá provimentos para duas semanas 

de materiais essenciais. 

 

Pacotes de comida incluirão itens como leite longa-vida, massa, cereal, vegetais enlatados e açúcar. Pacotes de 

cuidado pessoal também serão distribuídos para habitações qualificadas e incluem sabonete, pasta de dente e 

desodorante. Ítens adicionais também podem ser fornecidos, dependendo das necessidades da habitação, tais 

como fraldas ou formula para mamadeira de bebês. 

 
Os pacotes serão distribuídos de casa em casa, com outros pontos de distribuição a serem estabelecidos de acordo com 

a necessidade. Para pessoas não qualificadas para os pacotes de ajuda humanitária de emergência, eles são encorajados 

a dependerem em si mesmos e procurar ajuda de parentes e amigos quando possível durante a pandemia atual. 

 

O programa de ajuda para aqueles em isolação compulsória será coordenado pela Cruz Vermelha em parceria com 

‘Foodbank Victoria’ [‘Foodbank’ é uma associação de caridade, sem fins lucrativos, que distribui comida para 

pessoas com necessidade] e sob a direção do Coordenador de Assistência do Estado [de Victoria]. 

 
[Este programa] irá começar a partir de 2a feira 23 de março e pode ser acessado ligando para a linha direta 

dedicada ao coronavirus em Victoria em 1800 675 398 [ligação gratuita]. A linha direta também pode encaminhar 

pessoas a outros serviços de suporte, caso seja necessário. 

 

Como ficou claro pelos grandes supermercados e pela Federação de Fazenderiso de Victoria, há comida suficiente 

para todos os moradores de Victoria e não há necessidade para comprar em pânico. 

 

Para ajudar a levar mais estoque para os supermercados, o Governo de Victoria removeu as restrições de hora de 

recolher para os caminhões em Victoria. E as horas limite para veículos de entrega em zonas de carregamento 

serão removidas enquanto eles estão entregando ou coletando mercadorias. 

 

Estas são iniciativas simples mas são tão importantes para assegurar que supermercados continuem a receber as 

mercadorias essenciais que eles precisam. Estas medidas irão vigorar pelos próimos seis meses. 

 

Para mais informações sobre os serviços de suporte, pode-se ligar para a linha direta do coronavirus 1800675398 

ou visitor o site: dhhs.vic.gov.au/coronavirus. 

 

Citações atribuídas ao Ministro de Pessoas com Deficiência, Idosos e Cuidadores Luke Donellan 

 

“Precisamos estar atentos uns aos outros nos próximos meses - para pessoas que não tem ninguém próximo para 

lhes dar suporte, nós nos certificamos que eles vão receber o que precisam.” 

 

“Há comida suficiente para todos os moradores de Victoria, então por favour não peguem mais do que voces 

precisam. Mas se voce se achar isolado/a, e sem acesso a coisas básicas, nós temos pacotes de ajuda humanitária 

de emergência para voce.” 



 

 

 

Citações atribuídas ao CEO do ‘Foodbank Victoria’ David McNamara 

 

“Como voces virão durante a crise das queimadas, ‘Foodbank Victoria’ está bem-posicionada para prestar 

assistência a todos moradores de Victoria vulneráveis. Neste momento, quando todo mundo está se sentindo 

ansioso e incerto, nossa mensagem - em parceria com o Governo - é que nós estamos aqui para proteger e dar 

suporte a voces, como temos feito nos últimos 90 anos.” 
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