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COMUNICADO
COVID 19- Situação Epidemiológica no Concelho de Arraiolos

Face ao evoluir da situação epidemiológica no concelho de Arraiolos, e enquanto Presidente da Câmara Municipal

de Arraiolos, informo que devido ao processo eleitoral de recolha dos votos antecipados nas ERPIS e população

em geral inscrita, tomamos a decisão voluntária e enquanto medida de prevenção da realização de testes aos

intervenientes afetos ao processo de recolha de votos.

Da testagem dos intervenientes, foram detetados casos positivos para COVID’19, o que originou que todos os

funcionários da autarquia durante o dia de ontem fossem testados.

Informamos que foram detetados 10 casos positivos, entre os quais, eu própria e o Vereador João Campos, e 8

funcionários, sendo todos os restantes negativos.

Imediatamente durante a tarde foi realizado o processo de desinfeção de todo o edifício dos Paços de Concelho. 

Embora estejamos fechados para o atendimento ao público, os serviços encontram-se a funcionar, pelo que toda a

comunicação com a autarquia pode ser efetuada através do contacto telefónico (266 490 240) ou pelo e-mail:

geral@cm-arraiolos.pt

Na última revisão da Direcção Geral de Saúde relativamente à avaliação dos concelhos por nível de risco de

transmissão, o concelho de Arraiolos, passou para o grau de risco EXTREMAMENTE ELEVADO, isto é, com mais

de 960 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

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 para com todos.

Controlar a pandemia depende de todos NÓS !!!

 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. 

A Presidente da Câmara Municipal de Arraiolos

Sílvia Cristina Tirapicos Pinto
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