
 
 

 

Situação em Inválidos do Comércio em 29 Abr 2020 

 

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

Comércio são os seguintes:  

• Na sequência da nossa informação de 27Abril, de que estávamos no limite 

comportável pela Instituição, de dar resposta adequada a um acréscimo do 

número de casos positivos dos nossos utentes, com os meios que nos são 

disponibilizados, tivemos ontem uma reunião com a Senhora Delegada de Saúde 

responsável pela nossa área e elementos dos Médicos sem Fronteiras e hoje outra 

na Câmara Municipal de Lisboa. Em resultado destas reuniões foi-nos garantido 

apoio no fornecimento de equipamentos de proteção para os trabalhadores e para 

a realização dos testes que se manifestem indispensáveis. Ficou em estudo, para 

uma reunião a realizar nos próximos dias, uma forma de organização dos espaços, 

que pode passar pela deslocação temporária de utentes, a fim de permitir separar 

utentes positivos, suspeitos ou em isolamento e espaços para utentes sem 

informação da existência da COVID 19; 

• Após o conhecimento de mais resultados de testes, alguns realizados no Hospital, 

temos agora nos Espaços Covid, 40 utentes com diagnóstico positivo e 3 em 

internamento hospitalar; 

• Lamentamos o óbito, ocorrido ontem na Instituição, de um dos nossos utentes 

com a doença Covid 19; 

• Registámos mais 2 utentes recuperados da doença. São agora 6 no total; 

• Em isolamento profilático, na Instituição, estão presentemente 44 Utentes. 

• Os 28 trabalhadores com a doença de Covid 19 permanecem dos seus domicílios, 

sendo 7 de empresas externas. Há também 4 suspeitos e 3 em isolamento; 

• Quanto a trabalhadores registamos até ao presente a recuperação de 15. 

O aumento do número de casos positivos voltou a gerar um ambiente de alguma 

intranquilidade que tentamos ultrapassar com a promessa de garantia de meios 

suficientes de proteção dos trabalhadores.  

Unidos e com determinação vamos vencer esta batalha. 

Lisboa, 29 de Abril de 2020 

A Direcção 

 


