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COMUNICADO 
Situação COVID-19 na Misericórdia 

3 Trabalhadoras e 15 Utentes infetados numa ala do lar S. José 

 Perante o agravamento da situação pandémica na região, a Segurança Social, num trabalho 

muito eficiente, tem realizado 12 testes por semana aos funcionários do Lar. 

 A Misericórdia, por sua iniciativa, também já gastou mais de 7.500,00 € em testes perante 

situações urgentes nas várias respostas sociais. 

 Neste momento a situação é a seguinte: 

LAR S. JOSÉ 

 Havia 2 funcionárias com teste positivo que já estavam em isolamento. Uma fez segundo 

teste e deu negativo. 

 Com grande cuidado e iniciativa imediata da Saúde Pública, foram testados todos os 

funcionários e os 80 utentes do Lar. Há 3 trabalhadoras com teste positivo e 15 utentes (4 homens 

e 11 senhoras). Há uma utente que apresenta febre ligeira e TODOS OS OUTROS ESTÃO BEM 

E SEM SINTOMAS e vão se vistos ainda hoje pelo médico que os irá seguir. Foram informadas as 

respetivas famílias. 

 Já anteriormente não havia movimento entre as várias alas do lar mas, depois destes 

resultados foram reforçadas as medidas para garantir o isolamento, a proteção de todos e os 

melhores cuidados aos utentes infetados. 

 O surto desenvolveu-se no piso superior do edifício mais antigo. 

CRECHE 

 Há 2 funcionárias com teste positivo que já estavam em isolamento. 

 Por iniciativa da Misericórdia, foram testadas as restantes trabalhadoras que vieram a 

revelar-se negativos. 

UCC 

 Há 1 funcionária com teste positivo que já estava em isolamento. 

 Por iniciativa da Misericórdia, foram testadas mais 7 trabalhadoras, cujos testes se revelaram 

negativos. 

 Salientamos que já tínhamos tido 2 utentes infetados na Instituição e recuperaram. Dispomos 

dos meios necessários e, como é nossa obrigação, e perante esta situação mais grave, vamos 

atuar ainda com mais empenho e dedicação. 
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