Notícias para os vizinhos do hospital
Novembro de 2018

Reuniões de vizinhos
Se vive ou trabalha perto do hospital, gostaríamos de convidá-lo para o próximo fórum de
vizinhos. Neste fórum terá oportunidade de receber notícias atualizadas sobre o projeto do
hospital e de falar com a equipa do projeto.

21 de novembro de 2018
das 18:00h às 20:00h, na Câmara Municipal de St Helier (St. Helier Town Hall)

12 de dezembro de 2018
das 18:00h às 20:00h, na Jersey Employment Trust em Kensington Chambers, 46-50
Kensington Street
Se é dono ou gerente de um negócio perto do hospital, por favor venha ao nosso próximo
fórum comercial:

4 de dezembro de 2018
das 15:00h às 16:00h em Kensington Chambers
Não pode vir?
Todas as informações sobre o evento estarão disponíveis em www.futurehospital.je/
neighbours.

Volta a pé pela zona na quarta-feira
Kelly Langdon, um membro da equipa, tem visitado empresas na área à volta do hospital para
obter as suas opiniões. A próxima volta a pé será na tarde de quarta-feira, 28 de novembro. Se
tiver perguntas, esteja atento à visita dela.

Atualização sobre o hospital
Nos nossos fóruns recentes, os participantes expressaram preocupação
sobre a incerteza acerca da data de início dos trabalhos.
Compreendemos que se trata de uma preocupação quem vive e
trabalha perto do hospital. Não há datas definidas para quando lhe
poderão pedir para vender a sua propriedade ou mudar de casa ou de
local de trabalho.

A equipa do projeto está a aguardar dois relatórios antes de poder dar
início a outros trabalhos planeados. Lamentamos não lhe poder dar,
neste momento, mais informações sobre o progresso, para lhe permitir
tomar decisões e fazer planos. Manter-nos-emos em contacto para o
informar sobre o que está a acontecer.
Planeamento
O relatório do inspetor que conduziu uma consulta pública sobre o
pedido de alvará de construção deverá estar pronto em breve. O
inspetor enviará o seu relatório e as suas recomendações ao Ministro do
Ambiente para ser tomada uma decisão.
Relatório da Comissão de Revisão de Políticas Hospitalares
Estará brevemente disponível um Relatório da Comissão de
Desenvolvimento de Políticas Hospitalares. Esta Comissão analisou os
testemunhos relativos à decisão de construir o futuro hospital no local
atual. O Ministro-Chefe irá recebê-los para consideração.

Debate dos Estados
O Ministro-Chefe afirmou que a decisão de construir um hospital no
local atual será analisada novamente pela Assembleia dos Estados. É
provável que isso agora aconteça no Ano Novo.
Fale connosco
futurehospital@gov.je
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