
 
 

 

Situação em Inválidos do Comércio em 15 Abr 2020 

 

Os dados actualizados da situação relativos à doença de Covid 19 em Inválidos do 

Comércio são os seguintes:  

 Os resultados já conhecidos de 44 testes de utentes e 9 de trabalhadores, 

realizados durante o passado fim-de-semana, revelaram 6 utentes e 4 

trabalhadores positivos, todos estes, com contrato com uma empresa externa que 

estavam há poucos dias na Instituição; 

 Em consequência dos resultados e admitindo que a realização de mais uma 

centena de testes nos próximos dias venha a revelar novos casos, foi criado um 

segundo espaço Covid para alojamento de utentes positivos; 

 Permanecem agora nos Espaços Covid 12 utentes com diagnóstico positivo; 

 Em isolamento profilático na Instituição permanecem 16 utentes, em resultado de 

contactos com infectados, que regressaram de deslocações aos hospitais e casos 

suspeitos; 

 Os trabalhadores com a doença Covid 19 permanecem dos seus domicílios e nesta 

data temos 13 positivos da Instituição e 8 de empresas externas; 

 Há 3 trabalhadores em isolamento profilático dos quais um com resultado 

inconclusivo;  

 Após a realização de 2 testes negativos, regressou um trabalhador da Instituição e 

está previsto que alguns, que aguardam resultados de segundos testes, após o 

período de quarentena, regressem ao serviço nos próximos dias;  

 Durante a corrente semana vamos continuar a realização de testes a utentes e 

trabalhadores entretanto admitidos. Hoje foram entregues 25 testes.  

Lamentamos a demora na criação de condições para se testar toda a Instituição e que 

o mapa de entregas que nos são autorizadas (20 diários) não permita maior celeridade, 

bem como a demora na recepção dos resultados.  

Sem o completo conhecimento da situação não podermos de forma eficaz reorganizar 

os espaços, assegurando um melhor isolamento profilático, nem rever a distribuição 

dos trabalhadores, que permitirá também optimizar o consumo de equipamentos de 

protecção individual. 

Para podermos manter o serviço que temos e continuar a alojar na Instituição o maior 

número de utentes positivos, é indispensável que nos sejam garantidos apoios em  



 
 

equipamentos de protecção individual e em meios humanos. Nesse sentido estamos a 

fazer diligências junto das várias entidades que nos têm apoiado. 

Apesar do aumento de casos positivos mantém-se o ambiente de razoável 

tranquilidade entre trabalhadores e utentes e a normalidade vai sendo a regra nas 

nossas instalações.  

Unidos e com determinação vamos vencer esta batalha. 

Lisboa, 15 de Abril de 2020 

A Direcção 

 


