
 

 

CORONAVÍRUS, NÚMEROS ÚTEIS PARA IDOSOS E GRUPOS DE RISCO 

 

Compra de supermercado à domicílio: 

Ligue para o Servizio Sociale di Comunità del Quartiere San Donato-San Vitale. 

Terças e Quintas-feiras das 8:15 às 17:30 - Tel. 051 2196370 - 

serviziosocialesandonatosanvitale@comune.bologna.it 

Ou então o Punto Unico informativo deli Sportelli Sociali - Tel. 051 2197878 - 

sportellosocialebologna@comune.bologna.it 

Segundas e sextas-feiras de 9-13 e de 13:30-16; terças e quintas-feiras de 9-13 e 13:30-

17:30; quarta-feira de 9-13 

Você pode consultar o mapa das lojas que entregam à domicílio na sua região no link: 

www.comune.bologna.it/news/coronavirus-spesa-servizi-anziani 

 

Pessoas positivas ao COVID19 ou em Quarentena 

Podem requerer a entrega da compra de supermercado à domicílio: 
Croce Rossa Italiana tel. 051 311541 - Cel. 334 6379923 – todos os dias 9-12.30 e 14-17 
Pubblica Assistenza Città di Bologna 051 535353 - de segunda à sexta 8-12 e 14-17 
 

Entrega gratuita de medicamento à domicílio 
Ligue para o serviço Pronto Salute no numero gratuito 800547454 
Ou então os serviços de entrega de medicamentos: 
Croce Rossa Italiana Tel. 051.311541 - cell. 334.6379923 – todos os dias 9-12.30 e 14-17 
Pubblica Assistenza Città di Bologna Tel. 051.535353 - de segunda à sexta 8-12 e 14-17 
 

Voucher de compras /BUONI SPESA 
Verifique se você possui os requisitos e preencha o formulário de solicitação no link: 
www.comune.bologna.it/news/coronavirus-buoni-spesa 
Ou então entre em contato com o seu assistente social ou o Punto Unico informativo degli 
Sportelli Sociali - Tel. 051.2197878 – email: sportellosocialebologna@comune.bologna.it 
Segundas e sextas-feiras 9-13 e 13.30-16; terças e quintas-feiras 9-13 e 13.30-17.30; 
quarta-feira 9-13 

 
Suporte psicológico 
Se voce precisa de suporte psicológico para enfrentar a solidão e o isolamento entre em 

contato com o serviço da Ausl di Bologna “Parla con noi”: 

Tel. 051.6597234 – email: info@sogniebisogni.it 
De segunda à sexta de 10-17 
 

Para ajuda de tipo social, sócio-sanitário e assistencial 
Entre em contato com o Servizio Sociale di Comunità del Quartiere San Donato-San Vitale 
Tel. 051.2196370 – email: serviziosocialesandonatosanvitale@comune.bologna.it 
Terças e quintas-feiras das 8.15 às 17.30 
 

Para certificados, credencial SPID e outras informações 
Entre em contato com o URP del Quartiere San Donato-San Vitale 
Tel. 051.6337511 - email: urpsandonatosanvitale@comune.bologna.it 
O escritório do Quartiere recebe somente com hora marcada. 
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O Presidente do Quartiere San Donato-San Vitale 
Simone Borsari 


