Situação em Inválidos do Comércio em 23 Setembro 2020

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

•

•

•

•

•

Apesar do aumento generalizado de casos de infeção com Covid 19, que se tem
verificado na Grande Lisboa, continuamos na Instituição sem qualquer registo de
doentes, quer entre residentes, quer entre profissionais;
Prossegue o processo de admissão de novos residentes que continuam a permanecer
em isolamento até se conhecerem resultados de testes ao SARS Cov-2, que fazem 14
dias após o realizado antes da admissão;
Desde o início de setembro foram admitidos na nossa Casa de Repouso Alexandre
Ferreira (CRAF), 13 novos utentes, estando agendadas para outubro mais 6 entradas,
com o que contamos ter preenchida a totalidade da lotação da Instituição. Os 27 utentes
que acolhemos da Mansão de Marvila, cuja extinção estava anunciada para finais de
agosto, continuam a fazer a sua normal integração;
Continuamos a receber as visitas aos nossos residentes com as regras e nas condições
de segurança que a legislação geral nos impõe e que podem ser consultadas no nosso
site;
Para assegurar a nossa preparação para um eventual agravamento da situação
pandémica, num quadro mais difícil, continuamos a tomar medidas de segurança e de
proteção:
o Atualizámos o plano de contingência;
o Reorganizámos o funcionamento dos refeitórios, do bar e das zonas de estar dos
residentes;
o Vamos iniciar um plano de formação e sensibilização, destinado a todos os
profissionais, que decorrerá até finais de novembro, sob o tema “Covid 19 –
Preocupações básicas e controle de Infeção”;
A Assembleia Geral de Inválidos do Comércio decorrerá no próximo sábado, em espaço
aberto na CRAF e, tal como informámos a DGS, cumpriremos todas as medidas de
segurança, designadamente, separação entre residentes e sócios vindos do exterior e
garantia de lugares sentados com afastamento adequado.
Unidos e com determinação estamos a vencer esta batalha.
Lisboa, 23 de setembro de 2020
A Direcção

