Comunicado
Assunto: COVID 19 - Situação em Inválidos do Comércio em 29 dezembro 2020
A informação atualizada relativa à doença Covid 19 em Inválidos do Comércio (IC) é a
seguinte:
•

•

•
•

•

•

•
•

Desde o nosso último comunicado, temos a lamentar o falecimento de 7 residentes
portadores da doença Covid 19, dos quais 1 faleceu na Instituição e os restantes no
hospital. Às suas famílias transmitimos as nossas sentidas condolências;
Conhecidos os resultados dos testes realizados no dia 26, a residentes com a doença,
registamos 6 recuperados. Nos espaços Covid temos agora 39 residentes e estão
hospitalizados 9. Além destes, estão em isolamento profilático 9 residentes que
contactaram com outros positivos;
No que refere a profissionais estão em isolamento 21, com a doença de Covid 19, dos
quais 1 de empresa externa;
Face às dificuldades com os trabalhadores, devido ao seu isolamento, solicitámos a
intervenção de uma Brigada de Intervenção Rápida para nos ajudar nos cuidados dos
nossos utentes, prevendo-se que ainda no decurso desta semana seja possível o apoio
de uma BIR na Instituição;
Pedimos também o apoio da Proteção Civil da CML para ações de descontaminação de
instalações, estando agendadas, para amanhã e depois, intervenções de
descontaminação das 2 Alas onde se registaram mais casos positivos;
Mantêm-se as medidas tomadas anteriormente, em particular o serviço das refeições
nos quartos e o estado de isolamento da Estrutura Residencial, sendo permitida a
circulação dos residentes apenas no espaço dos seus setores de alojamento;
Enquanto perdurar esta situação continuam suspensas as visitas;
Mantêm-se especiais cuidados preventivos e de segurança, procurando-se que seja
mantida a tranquilidade possível.
Para o Novo Ano que agora começa, os nossos votos são de que rapidamente seja
possível restabelecer o normal funcionamento da Instituição e garantir condições para
um bom apoio aos nossos residentes.
Unidos e com determinação venceremos esta batalha.
Lisboa, 29 de dezembro de 2020
A Direcção

