
 

 

 

 

Situação em Inválidos do Comércio em 21 janeiro 2022 

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

• Na sequência da informação referida na última nota sobre a situação, de 30/12/2021, continuaram 

a fazer-se testes de despistagem de contactantes de que foram resultando algumas, felizmente 

poucas, situações de resultados positivos ao Sars-Cov 2, maioritariamente entre profissionais. 

Realizaram-se já em 2022, 417 testes (334 a residentes e 83 a profissionais). Considerando a 

redução dos períodos de isolamento, com a nova orientação da DGS, e o facto de nenhum dos 

residentes positivos ter revelado sintomas de Covid 19, as recuperações foram ocorrendo 

naturalmente. Até agora, em 2022, foram 8 o número máximo de residentes que estiveram em 

simultâneo no nosso Espaço Covid; 

• Atualmente, ao dia de hoje, na Instituição não há qualquer caso de residente com Covid 19 e não 

há situações de isolamento; 

• Quanto a profissionais, devido à ocorrência de um registo significativo de contágios em ambiente 

familiar, também aqui com sucessivas baixas e recuperações, a situação foi sendo possível de gerir. 

Atualmente estão em isolamento 9 profissionais; 

• Aguarda-se para breve, o reinício do programa de testagem preventiva a profissionais, de iniciativa 

da Segurança Social; 

• Não havendo qualquer setor residencial em isolamento, as visitas aos nossos residentes decorrem 

com normalidade, seguindo-se as regras em vigor na Instituição; 

• A creche João Katz regista atualmente 3 casos de crianças com resultado positivo ao Sars-Cov 2 que 

não implicam alteração do normal funcionamento, embora em duas salas, seja aconselhável a 

realização de testes ao 3º dia após o contacto; 

• Para a próxima Eleição para a Assembleia da República, estão registados 66 residentes para votar 

antecipadamente, com recolha do voto na ERPI. 

 

Unidos e com determinação venceremos esta batalha. 

 

Lisboa, 21 de janeiro de 2021  

 

A Direção 

 

 


