Notícias para os vizinhos do hospital
Dezembro 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.
Quarta-feira, 12 de dezembro de 2018
18:00h - 20:00h
na Jersey Employment Trust em Kensington Chambers, 46-50 Kensington Street
Não pode ir?
Todas as informações apresentadas durante o evento estarão disponíveis online em
www.futurehospital.je/neighbours.
St Elmo
Já foi concedida permissão de planeamento da demolição do edifício St Elmo. Nesse local
será instalada uma nova subestação elétrica. A subestação irá fornecer energia elétrica ao
hospital bem como a Kensington Place.
O hospital e o Kensington Place precisam desta subestação, mesmo que o desenvolvimento
do hospital não avance no local atual. Não será iniciado nenhum trabalho até a aprovação do
requerimento de planeamento do hospital, o que terá lugar no Ano Novo.
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O Conselho já apresentou o seu relatório ao Ministro-Chefe. Pode
consultar o relatório completo online. O Ministro da Saúde e dos
Serviços Sociais publicou a sua resposta ao relatório. Poderá também
consultar a resposta completa online.
Todos os membros do Conselho reconhecem que o local atual poderia
proporcionar o hospital de que precisamos. O Conselho está consciente
do caráter urgente do fornecimento de um novo hospital e de que os
atrasos irão acrescentar custos ao projeto.
A maioria dos membros do Conselho não tem a certeza de que os
elementos de prova apoiam a proposta de que o local existente seja no
local do novo hospital. O Ministro da Saúde e dos Serviços Sociais está
confiante de que o local aprovado para o hospital foi devidamente
avaliado.
Tanto o relatório como a resposta dos ministros serão considerados
oportunamente pelo Conselho de Ministros.
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