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INFORMAÇÃO – COVID-19 
Surto no Lar S. José agravou-se 

55 Utentes e 26 Trabalhadores infetados  

 Apesar das medidas que se exigiam terem sido tomadas imediatamente, não foi possível travar 

o surto detetado a 22 de dezembro. Talvez porque o vírus já estava disseminado e em circulação em 

várias áreas. 

 É que, logo no dia seguinte aos primeiros testes revelados positivos, repetimos alguns que 

tinham testado negativo e revelaram-se logo positivos, e isso seguiu-se no segundo e terceiro dia. 

Quererá isto dizer que anteriormente já existia a incubação do vírus noutros utentes e que a circulação 

deste já era mais alargada do que o revelado nos testes naquele primeiro momento. 

 Recebemos hoje os resultados de novos testes realizados dia 5 de janeiro a todos os utentes e 

trabalhadores e registamos os seguintes números totais no Lar S. José, com 78 utentes e 45 

trabalhadores: 

 55 Utentes infetados (total) 

 5 Utentes hospitalizados 

 26 Trabalhadores infetados 

 0 Óbitos 

 Os utentes do lar estão bem, praticamente todos assintomáticos, sabendo que a qualquer 

momento pode haver alterações, pois trata-se de pessoas idosas e algumas com doenças.  

 Dos utentes hospitalizados 3 poderão ter alta e regressar ao lar nos próximos dias. 

 Com muita amargura por toda e esta infelicidade, aos nossos utentes e aos seus familiares, que 

são sempre os primeiros a ter conhecimento, expressamos a nossa determinação em enfrentar, com 

foça e coragem serena, este período difícil para todos.  

 Mantém-se o médico e os enfermeiros, mas para colmatar a falta de pessoal já foram 

contratados 7 auxiliares e, entretanto, foram colocados mais 5 trabalhadores das Brigadas de 

Intervenção Rápida da Segurança Social e Cruz Vermelha, com alojamento e transporte assegurado 

pela Câmara. Também os Bombeiros de Montalegre passaram a assegurar o transporte das refeições 

aos utentes com apoio domiciliário. 

 As dificuldades são enormes mas, com a articulação com a Segurança Social, a Saúde Pública 

e as instituições locais, e com grande esforço do nosso pessoal, vamos continuar a garantir todos os 

serviços indispensáveis. 
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