Situação em Inválidos do Comércio em 4 Abr 2020

Os dados actualizados relativos à doença Covid 19 em Inválidos do Comércio são os
seguintes:
•

•

•

•
•
•
•

Prosseguiu nos últimos dias a operação de desinfecção geral que está a ser levada
a cabo com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, INEM, DGS, Protecção Civil e
Bombeiros. Está a decorrer o processo de teste a utentes de mais uma Ala para
que, após o conhecimento dos resultados, se proceda à respectiva desinfecção.
Continua a preocupar-nos a impossibilidade de se testarem mais trabalhadores,
que no caso de IC têm sido a causa de uma parte significativa de dos casos
positivos detectados;
Realizaram-se testes a 24 utentes com a doença Covid 19, que concluíram o
período de quarentena, para poderem regressar aos respectivos alojamentos caso
o resultado do teste seja negativo;
Na sequência de mais um óbito, que lamentamos, de um utente que estava
hospitalizado, temos agora 43 utentes positivos, dos quais 35 estão nos Espaços
Covid e 8 estão hospitalizados;
Em isolamento profilático estão presentemente 24 Utentes;
Conhecem-se actualmente 39 trabalhadores com a doença Covid 19, dos quais 8 de
empresas externas, permanecendo todos nos seus domicílios;
Registamos até ao presente a recuperação de 21 trabalhadores;
Sobre a anunciada intenção do Governo de autorizar as visitas a utentes, a
Direcção está atenta e a estudar as soluções possíveis. Apesar de reconhecermos a
grande importância dessas visitas, parece-nos muito difícil aplicar desde já essa
medida na Instituição, tanto mais que se prevê continuar, até meio da próxima
semana, a operação de desinfecção das instalações. Fisioterapeutas, Psicólogas,
Técnicas de Acção Social, Enfermeiros e Médicos têm dado a melhor atenção à
situação dos utentes e nunca deixaram de os apoiar e acompanhar as suas
necessidades. Continuamos a manter activa e a fomentar a interacção dos utentes
com os seus familiares através de videochamadas;

A intervenção de desinfecção e teste de trabalhadores na Instituição, parece estar a
contribuir para aumentar os níveis de confiança dos trabalhadores e criar um clima de
maior tranquilidade.
Estes comunicados passarão a ser publicados duas vezes por semana.

Unidos e com determinação vamos vencer esta batalha.
Lisboa, 12 de Maio de 2020
A Direcção

