
 
 

 

Situação em Inválidos do Comércio em 16 Abr 2020 

 

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

seguintes:  

• A operação de desinfecção geral e identificação de utentes positivos à presença da 

COVID 19, que está a ser levada a cabo com apoio da CML, INEM, DGS, Santa Casa 

da Misericórdia de Lisboa, Protecção Civil e Bombeiros, prossegue. Foi 

descontaminada mais uma Ala e está agendada para amanhã a descontaminação 

da parte restante do edifício central; 

• Em resultado da realização de 160 testes a utentes e 85 a trabalhadores, foram 

detectados 18 e 6 casos positivos, respectivamente. Aguardam-se ainda os 

resultados de 65 testes de utentes e 46 de trabalhadores; 

• Os testes a utentes com a doença Covid 19 que concluíram o período de 

quarentena, permitiram o regresso de 11 aos respectivos alojamentos; 

• Com o actual número de utentes positivos e sem se conhecer o resultado dos 

testes ainda em falta, resolveu-se proceder à deslocação de 20 utentes com 

doença de Covid 19 para uma instalação, em Lisboa, da Santa Casa da Misericórdia, 

onde cumprirão o período de quarentena; 

• Temos agora 53 utentes positivos. Além dos 20 deslocados, permanecem 21 nos 

Espaços Covid e 12 estão hospitalizados; 

• Em isolamento profilático estão presentemente 20 Utentes; 

• Conhecem-se actualmente 44 trabalhadores com a doença de Covid 19, sendo 10 

de empresas externas, permanecendo todos nos seus domicílios; 

• A Direcção está atenta à necessidade de, tão breve quanto possível, poder criar as 

condições para visitas aos nossos utentes mas, na presente situação em que 

continuam as acções de descontaminação e o risco de contágio se mantém, torna-

se muito mais seguro para todos, manter a restrição às visitas. Mantemos e 

continuamos a incentivar as ligações com os utentes, por videochamada. 

A intervenção de desinfecção e teste de trabalhadores na Instituição irá 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, 16 de Maio de 2020 

A Direcção 

 


