
 

 

 

 

Situação em Inválidos do Comércio em 22 março 2022 

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

• Após o pequeno surto de Covid 19 do final do ano transato, referido no nosso comunicado de há 2 

meses, passámos até aos primeiros dias de março sem o registo de qualquer novo caso; 

• A 8 de março, foi registado um profissional positivo que implicou a realização de testes, ocorrendo 

aí novos casos positivos, a que se seguiram novos testes, sempre procurando testar todos os 

potenciais contactantes dos positivos. Desde então, realizaram-se 326 testes a residentes e 63 a 

profissionais que revelaram 12 casos positivos entre residentes. No mesmo período registaram-se 

72 casos de profissionais positivos, a grande maioria em testes exteriores à Instituição. Dada a atual 

duração dos períodos de isolamento aconselhado nos casos assintomáticos e as consequentes 

considerações de fim de isolamento, o número de isolamentos simultâneos no nosso Espaço Covid 

tem sido baixo, nunca excedendo o valor atual de 8 e um outro em ambiente hospitalar; os mais 

recentes casos ocorridos vão obrigar a realização, ainda hoje, de 120 testes a residentes e 31 a 

profissionais; 

• Na creche João Katz também têm sido registados alguns casos isolados em crianças e profissionais; 

toda a informação respetiva tem sido comunicada aos Srs. Encarregados de Educação, sem que 

tenha havido qualquer interrupção letiva. 

• As visitas aos nossos residentes e as demais atividades na Instituição continuam com normalidade, 

tendo sempre em conta as orientações dimanadas pela Direção Geral de Saúde. 

• Contamos que a próxima Assembleia Geral a decorrer em 26 de março decorra com normalidade, 

devendo os participantes comprovar a situação vacinal com certificado válido ou teste antigénio 

negativo.  

Unidos e com determinação venceremos esta batalha. 

 

Lisboa, 22 de março de 2022  

 

A Direção 

 

 

 


