
 
 

 

Situação em Inválidos do Comércio em 22 Abr 2020 

 

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

Comércio são os seguintes:  

 Receberam-se mais resultados de testes, dos quais, 2 trabalhadores com 

resultados positivos. Após a recepção destes resultados continuamos a aguardar 

51, alguns com entrega para análise em 11 de Abril, mantendo-se a dificuldade da 

avaliação completa da situação; 

 Permanecem agora nos Espaços Covid, 25 utentes com diagnóstico positivo e 2 no 

hospital; 

 Há mais 4 utentes recuperados da doença; 

 Estão presentemente em isolamento profilático, na Instituição, 47 Utentes; 

 Há 16 trabalhadores com a doença Covid 19 que permanecem dos seus domicílios, 

assim como 1 suspeito e 6 inconclusivos que aguardam repetição de testes; 

 Registamos já a recuperação de 12 trabalhadores. 

Após a reorganização e ampliação dos Espaços Covid a situação está a normalizar.  

Com o aumento do número de casos em isolamento profilático tornou-se necessário 

rever também a organização de espaços, no sentido de concentrar as áreas para o seu 

alojamento, tentando dessa forma optimizar o uso de equipamento adequado para 

protecção dos trabalhadores.  

Sem o completo conhecimento da situação e sem se fazerem alguns testes de 

repetição, não é fácil de forma eficaz, reorganizar os espaços e melhorar a distribuição 

dos trabalhadores para optimizar o consumo de equipamento de protecção individual. 

Subsiste a necessidade de apoios para se conseguirem os necessários equipamentos 

de protecção individual e meios humanos, que permitam garantir o serviço actual e 

continuar a manter na Instituição o maior número possível de utentes positivos 

assintomáticos. 

Não se nota grande alteração no 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, 22 de Abril de 2020     A Direcção 


