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COMUNICADO
COVID 19- Situação Epidemiológica no Concelho de Arraiolos

Face ao evoluir  da situação epidemiológica no concelho de Arraiolos,  que registou nas últimas 24 horas um

significativo aumento de casos positivos na comunidade, a Câmara Municipal de Arraiolos, torna público que em

colaboração  com a Proteção Civil  Municipal  e  a  entidade  de saúde pública  estão a  ser  acionados todos os

mecanismos possíveis, por forma a conter o aumento exponencial de infeções pelo novo coronavírus.

No concelho de Arraiolos, a situação epidemiológica é, de momento, a seguinte:

– Um surto epidémico no Lar de Igrejinha, da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Igrejinha, com

um total de 28 casos confirmados (entre funcionários e utentes). A autarquia está a acompanhar e a prestar toda a

colaboração e ajuda às entidades, de forma a serem garantidos todos os serviços e o bem estar dos utentes e

funcionários;

– Na Comunidade Escolar, neste momento existe um aluno do 8.º ano e um funcionário positivos.  Estão em

isolamento profilático a sua turma e 5 professores. No entanto, temos conhecimento de vários alunos que se

encontram em isolamento e a aguardar testes.

- Temos também conhecimento de  duas pessoas positivas que se encontram hospitalizadas.

Neste momento particularmente difícil, a Câmara Municipal apela à responsabilidade cívica individual e coletiva

para que se adotem comportamentos que minimizem o risco de contágio e permitam controlar a progressão da

pandemia.

Desejamos as  rápidas melhoras a  todas as pessoas que estão positivas,  deixando também uma palavra de

solidariedade e amizade.

Controlar a pandemia também depende de si. Siga, por favor, as seguintes recomendações:

 Evite os convívios familiares/sociais; 

 Limite os contactos ao seu agregado familiar (quem vive consigo); 

 Reduza as deslocações ao essencial; 

 Cumpra a regra dos Cinco: 

 Respeite o distanciamento físico de dois metros; Use máscara ; Cumpra a etiqueta respiratória; 

Lave as mãos regularmente ao longo do dia; Utiliza a aplicação Stayaway Covid. 

Cuidar de Si, é cuidar de Todos!

O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Arraiolos

Jorge Joaquim Piteira Macau


