Situação em Inválidos do Comércio em 22 Mai 2020

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

•

•
•
•

•

•

A acção de descontaminação que está a ser levada a cabo com apoio da CML,
INEM, DGS, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Protecção Civil e Bombeiros, na
parte restante do edifício central, está agendada para a próxima segunda feira,
concluindo-se dessa forma a descontaminação de todas as Alas;
Conhecidos os resultados dos últimos testes, temos agora 61 utentes positivos, dos
quais 29 permanecem nos Espaços Covid, 12 estão hospitalizados e 20 em
instalações da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Desconhecem-se até ao
momento os resultados de testes de confirmação de negativo realizados ontem e
estão agendados para amanhã mais 2 testes com idêntico objetivo;
Lamentamos mais dois óbitos de utentes com a doença Covid 19 que estavam
hospitalizados;
Em isolamento profilático estão presentemente 16 utentes;
Há actualmente 42 trabalhadores com a doença Covid 19, sendo 8 de empresas
externas. Permanecem todos nos seus domicílios, assim como 2 em isolamento
profilático;
A Direcção espera que após a descontaminação dos espaços e isolamento dos
utentes positivos, comecem a regressar os utentes que desde o início de Abril
estão isolados num Hotel de Lisboa. Pensamos que será possível em Junho, abrir
de forma condicionada, a possibilidade de visitas a utentes não dependentes. Até
isso ser possível mantemos e continuamos a incentivar as ligações por
videochamada;
Com o completo conhecimento da situação, no que se refere a doentes com Covid
19, a situação começa a normalizar-se, os utentes retomaram os seus alojamentos
habituais, os trabalhadores revelam melhores níveis de confiança e o clima geral é
de maior tranquilidade.

Unidos e com determinação vamos vencer esta batalha.
Lisboa, 22 de Maio de 2020
A Direcção

