
 
 

 

Situação em Inválidos do Comércio em 2 Junho 2020 

 

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

seguintes:  

• Conhecidos os resultados de testes feitos em 27 de maio, aos utentes que estão 

deslocados nas instalações da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, voltaram aos 

seus alojamentos 7 utentes; 2 que estavam nos Espaços Covid e 5 que estavam 

deslocados na SCML. 

 Actualmente temos 49 utentes com doença Covid 19; 28 na Instituição, 15 na 

SCML e 6 hospitalizados.  

Aguarda-se o resultado de 22 testes, realizados nos dias 29 de maio e 1 de junho, a 

utentes que esperam por resultados negativos para poderem deixar o Espaço 

Covid;  

• Em isolamento profiláctico estão presentemente 5 utentes; 

• Há actualmente 15 trabalhadores com a doença Covid 19, sendo 3 de empresas 

externas. Permanecem todos nos seus domicílios, assim como 1 em isolamento 

profilático; 

• A incerteza sobre o resultado dos testes a doentes com Covid 19 tem justificado 

que se protelem decisões importantes sobre o processo de desconfinamento na 

Instituição. O Plano a divulgar deverá ter em conta a realidade actual e a avaliação 

do risco inerente a algumas medidas que gostaríamos de poder tomar, no sentido 

de, tão depressa quanto possível, a vida dos nossos utentes possa regressar à 

normalidade; 

• Tal como foi divulgado, iniciaram-se ontem as visitas aos nossos utentes com as 

precauções adequadas ao momento actual. No primeiro dia foram visitados 18 

utentes, havendo já inúmeras marcações para os próximos dias. A partir de 8 de 

junho passam a ser possíveis as visitas aos utentes acamados no Serviço de Apoio a 

Dependentes, podendo ser já feitas as marcações. Recordamos que as marcações 

de visitas podem ser feitas das 9h30 às 19h30 por telefone, para o número 

925286800. As ligações por videochamada continuam disponíveis nos moldes que 

têm estado a ser disponibilizados; 

• A situação na Instituição continua a normalizar-se. Alguns trabalhadores já 

começaram a gozar férias, verificando-se melhores níveis de confiança e um clima 

geral de maior tranquilidade.  

Unidos e com determinação vamos vencer esta batalha. 



 
 

 

Lisboa, 2 de junho de 2020  

A Direcção 

 


