Situação em Inválidos do Comércio em 29-03-2020

Apesar da adopção das medidas restritivas de contactos dos utentes com os familiares e com
todos os trabalhadores não directamente relacionados com o apoio próximo destes.

Apesar das medidas de controlo interno para evitar, na medida do possível, a proximidade
entre os utentes, nas salas de estar ou outros locais habituais de convívio, incluindo a criação
de locais de refeição distribuídos pelos vários Sectores.

Apesar do reforço das medidas de higiene pessoal e das instalações, incluindo a
disponibilidade de líquido desinfectante em todas as instalações, em vários pontos.

Apesar do cuidado posto na protecção individual dos trabalhadores com máscaras, luvas e
equipamento mais completo nos contactos de maior risco.

Não foi possível evitar mais casos de contágio na nossa Instituição.

Assim, informamos todos os interessados do ponto da situação em Inválidos do Comércio,
nesta data.

Nos dias 25 e 26 de Março, a pedido da Direcção junto da Direcção Geral de Saúde, foram
realizados testes a 362 trabalhadores e a 12 utentes, estes últimos por terem tido contacto
próximo com o falecido no dia 23.

A partir do dia 27 tivemos conhecimento dos resultados dos testes aos trabalhadores e aos
utentes e a situação nesta data é a seguinte:




Estão identificados 3 utentes e 11 trabalhadores com testes positivos e 10
trabalhadores com testes inconclusivos.
Os 3 utentes positivos estão já no hospital.
Há 12 utentes em contenção na Instituição, por precaução, e os 10 trabalhadores
com testes inconclusivos estão em contenção, em casa, com repetição dos testes
marcada para 2.ª feira.

Em particular às famílias dos nossos utentes, com quem temos mantido contacto próximo,
queremos reafirmar que continuaremos a fazer o melhor que nos for possível para o bemestar de todos.

Aproveitamos para agradecer:







Aos nossos trabalhadores pelo seu esforço e dedicação;
À Segurança Social, aos seus Técnicos, pela disponibilidade e apoio;
À Direcção Geral de Saúde, à Câmara Municipal de Lisboa e ao Governo, pela
atenção e apoio que nos têm dado;
A Instituições e Entidades de várias áreas que nos têm manifestado a sua
Solidariedade;
A todos os voluntários e doadores que nos têm ajudado.

A TODOS, esta Direcção reafirma a nossa firme determinação em vencer esta batalha.

Lisboa, 29 de Março de 2020
A Direcção

