
 
 

 

Situação em Inválidos do Comércio em 12 Outubro 2020 

 

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

seguintes:  

• Na execução de um plano de testagem ao Vírus SARSCoV-2, delineado pela Segurança 
Social, que prevê o teste mensal de ¼ dos trabalhadores dos Lares, realizaram-se em 6 
e 7 Outubro passado 81 testes;  

• Os primeiros resultados conhecidos na manhã de 8 de Outubro referenciaram-nos 8 
testes positivos, lançando um alarme que resultou na tomada de diversas medidas que 
a situação impunha, designadamente o encaminhamento dos positivos para isolamento 
no domicílio, a suspensão imediata das visitas aos nossos residentes, o pedido de 
testagem a 229 residentes e funcionários contatantes com os positivos referenciados e 
medidas de cuidados especiais nos setores com maior risco de contágio;  

• Uma nova informação ao fim do dia 8 veio, entretanto, tranquilizar-nos. Uma 
contaminação no Laboratório onde se realizaram as análises dos testes adulterou os 
resultados, verificando-se que apenas 2 testes eram positivos, referentes a funcionários 
da empresa concessionária do fornecimento de refeições; 

• Presentemente estamos ainda a aguardar o conhecimento formal de 8 resultados dos 
testes realizados em 6 e 7 e dos testes realizados por iniciativa da concessionária, 
enquanto aguardamos disponibilidade de laboratório para teste aos nossos funcionários 
dos refeitórios, que não foram testados nos últimos dias; 

• O alarme devido à informação incorreta causou alguma intranquilidade que se vai 
dissipando, apesar de não se conhecerem ainda alguns resultados nem se conhecer a 
situação da totalidade dos profissionais do refeitório; 

• Aproveitamos para apresentar as nossas desculpas pelo transtorno que possamos ter 
causado, particularmente às visitas dos nossos residentes, mas a situação a que somos 
alheios, obrigava às medidas tomadas. 

Unidos e com determinação estamos a vencer esta batalha. 

      Lisboa, 12 de outubro de 2020 

 

A Direcção 

 


