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Apoio disponível  

Apoio disponível 

Para qualquer dúvida sobre as diretrizes no setor de saúde pública referentes ao COVID-19 ligue para o 

Queensland Health no 134 COVID (13 42 68). Eles te dirão o que fazer. Se você precisar de um intérprete peça por 

um quando ligar. É gratuito. 

Linha direta de apoio à saúde mental e ao bem-estar 

Se você está com dificuldade em lidar com a situação do COVID, ligue para o Multicultural Connect no 1300 079 

020. Peça um intérprete se precisar de ajuda com o idioma. 

Telefone de contato Motivo da ligação 
 

Horários de 
funcionamento dos 

serviços 
Peça um intérprete se precisar de ajuda com o idioma. É gratuito.  

000 Para qualquer ajuda de emergência  Todos os dias e horários 
(24 horas por dia, 7 dias 
por semana) 

 (1300 64 22 55) 
1300 MH CALL 

Para acessar qualquer serviço público 
referente à saúde mental 

Todos os dias e horários 
(24 horas por dia, 7 dias 
por semana) 

1800 188 189 
Centro de saúde mental 

transcultural de 
Queensland (Queensland 

Transcultural Mental 
Health Centre) 

Se você precisar de uma avaliação de saúde 
mental, que seja apropriada à sua cultura, 
para determinar o diagnóstico e as 
necessidades de tratamento, ou se precisar de 
apoio para ter acesso à cuidados públicos de 
saúde mental.  

aberto de segunda-feira à 
sexta-feira, das 8:30am às 
4:30pm 

 
1300 079 020 (Multicultural 

Connect Line) 
 

Se você está com dificuldade em lidar com a 
situação do COVID-19.  

 

Apenas dias da semana 
(De segunda à sexta-feira).  

134 COVID (13 42 68) 
  

(Queensland Health) 

Para qualquer dúvida sobre as diretrizes no 
setor de saúde pública referentes ao COVID-19    

Todos os dias e horários 
(24 horas por dia, 7 dias 
por semana) 

1800173349 
(Linha direta de 
recuperação da 

comunidade) 

Se você está de quarentena e precisa de ajuda 
para conseguir comida, medicação entre 
outros itens essenciais.  

Todos os dias e horários 
(24 horas por dia, 7 dias 
por semana) 

Coronavirus (COVID-19): Linhas direta de apoio 
disponíveis 
Informação para moradores de Queensland 
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Você pode encontrar informações sobre o COVID-19 traduzidas aqui www.qld.gov.au/health/conditions/health-

alerts/coronavirus-covid-19/support-and-resources/translated-resources. Para mais detalhes acesse 

www.health.qld.gov.au. 
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