Comunicado
Assunto: COVID 19 - Situação em Inválidos do Comércio em 15 fevereiro 2021
A informação atualizada relativa à doença Covid 19 em Inválidos do Comércio (IC) é a
seguinte:
•

Tal como estava previsto, decorreu na tarde de 6ª feira 12 de fevereiro, a
administração da 1ª dose de vacina contra a Covid-19 a 220 dos nossos residentes e
a 205 profissionais responsáveis pelo respetivo apoio, dos quais 179 de IC e 26 de
empresas que prestam serviço na Instituição.
Não foram vacinados 40 utentes e os trabalhadores de apoio direto de uma Ala onde
se verificou 1 caso positivo de uma trabalhadora, assim como os restantes
trabalhadores da Instituição;
• Foram também vacinados nas nossas instalações vários colaboradores do ACES
Norte, que lá se deslocaram para esse efeito e alguns bombeiros a quem foram
administradas as vacinas sobrantes destinadas a trabalhadores que, depois de
elaborada a lista, tinham estado em contato com colegas positivos, ou por falta de
comparência;
• Entretanto, os 12 trabalhadores contatantes, antes referidos, foram testados nesse
dia e os resultados foram 11 negativos e 1 inconclusivo;
• Os utentes foram vacinados nos seus quartos e os trabalhadores foram vacinados
num espaço devidamente preparado, cumprindo as regras de distanciamento, com
acesso controlado e zona de recobro, como se pode observar na gravação vídeo
disponível;
• Na situação atual já retomámos as novas admissões na ERPI e estão previstas
algumas para os próximos dias;
• Mantendo-se a situação de confinamento para toda a população, continua a manterse a suspensão das visitas e as saídas de residentes, exceto para cuidados de saúde.
Os residentes continuam a tomar as refeições nos refeitórios setoriais e a poder
circular na sua área de alojamento. O serviço de bar aos residentes está limitado a
entregas nos quartos.
Unidos e com determinação venceremos esta batalha.
Lisboa, 15 de fevereiro de 2021
A Direcção

