
 
 

 

Situação em Inválidos do Comércio em 17 Abr 2020 

 

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

Comércio são os seguintes:  

 Continuamos a aguardar resultados de testes realizados. Dos 162 testes feitos 

entre 11 e 15 de Abril receberam-se unicamente 85 resultados; 

 Permanecem nos dois Espaços Covid, 12 utentes com diagnóstico positivo; 

 Continuam em isolamento profilático na Instituição, 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; 

 Quanto a trabalhadores, foram diagnosticados mais 2 casos positivos sendo agora, 

14 trabalhadores da Instituição e 8 de empresas externas;  

 Após a realização de 2 testes negativos, regressaram 3 trabalhadores da 

Instituição, estando previsto que alguns, que aguardam resultados de segundos 

testes, após o período de quarentena, regressem ao serviço nos próximos dias. 

Além desses há 1 com resultado inconclusivo e 5 em isolamento profilático. 

 Continuamos a realização de testes a utentes e trabalhadores entretanto admitidos. 

Ontem e hoje foram entregues 122 testes.  

A demora na recepção dos resultados continua a dificultar o completo conhecimento 

da situação, dificultando a reorganização dos espaços para se assegurar um melhor 

isolamento, incluindo o isolamento profilático e rever a distribuição dos trabalhadores, 

que permitirá optimizar o consumo de equipamento de protecção individual. 

Continuamos a diligenciar, junto das entidades que nos vêem apoiando, para 

conseguirmos os necessários equipamentos de protecção individual e os meios 

humanos, que permitam manter o serviço e continuar a ter na Instituição o maior 

número possível de utentes positivos assintomáticos. 

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, 17 de Abril de 2020       A Direcção 


