
 
 

 

Comunicado 

Assunto: COVID 19 - Situação em Inválidos do Comércio em 26 novembro 2020 

A informação atualizada relativa à doença Covid 19 em Inválidos do Comércio (IC) é a 

seguinte:  

• Tal como estava previsto, nas passadas segunda e terça feira realizaram-se testes a 
todos os residentes e funcionários da Instituição que não tinham sido testados em 
novembro. Os testes abrangeram 244 residentes e 232 funcionários. Conhecidos já os 
resultados, todos os residentes tiveram resultado negativo, com exceção de 3 que já 
eram positivos e estão no Espaço Covid. Houve 4 funcionários com resultado positivo, 
sendo 1 de uma empresa externa e 2 enfermeiros que têm historial de testes positivos; 

• Após os testes, 2 residentes estão recuperados e 2 que estavam hospitalizados com a 
doença Covid 19 regressaram ao Espaço Covid da Instituição, onde permanecem outros 
4; 

• A Direção entende nesta ocasião, face aos resultados dos testes, manifestar o seu 
regozijo pelos excelentes resultados que são fruto do trabalho e dos cuidados dos 
funcionários e das medidas que têm sido impostas; 

• Entende também exprimir a todos o seu agradecimento, quer pela forma empenhada 
como decorreu o processo das colheitas, para o qual não houve qualquer apoio externo, 
mas principalmente para o sentido de responsabilidade que têm revelado, tanto 
residentes como funcionários, neste momento difícil que todos vivemos; 

• Nesta situação, de ausência de residentes e funcionários com a doença de Covid 19 a 
circular na Instituição, entendemos ser oportuno e imprescindível para o bem-estar dos 
residentes, retomar as visitas. Para tanto aguardamos parecer da Direção Geral de 
Saúde;  

• Dado o quadro de confinamento e impedimento de circulação entre concelhos foi 
decidido adiar, sem data marcada, a Assembleia Geral da Associação que estava 
agendada para 28 de novembro; 

• A vida na Instituição prossegue com tranquilidade. 

Unidos e com determinação venceremos esta batalha. 

Lisboa, 26 de novembro de 2020 

A Direcção 

 

 


