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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 foi-me reportado pelo Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vimieiro, que foram

detetados na instituição, após a realização de testes rápidos a COVID 19, a utentes que manifestavam alguma

sintomatologia, 15 resultados positivos.

Imediatamente foram acionados os mecanismos de prevenção e as medidas necessárias para conter e evitar a sua

propagação.

Hoje,  desloca-se  uma  equipa  da  Saúde  Pública  à  instituição  que  irá  testar  todos  os  utentes  e  funcionários,

processo que nos dará a real e atual situação epidemiológica na entidade.

A  Câmara  Municipal  de  Arraiolos,  à  semelhança  de  procedimento  que  tem  tido  em  situações  anteriores,

acompanhará o evoluir  da situação e prestará todo o auxílio  e  colaboração dentro  das suas competências à

instituição.

Estamos convictos que sempre foi, e será, efetuado todo o esforço e empenho necessário por parte de todos os

intervenientes na sua rápida resolução.

Relativamente à situação no Lar da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Igrejinha, dos 24 utentes

infetados,  somente  um utente  ainda  não  teve  alta,  e  a  maioria  dos  funcionários  também  já  recuperaram e

começaram a regressar ao seu trabalho, estando em fase de resolução final.

No concelho, felizmente, assistimos a um ligeiro abrandamento no surgimento de novos casos, pelo que à presente

data e segundo os dados fornecidos pelo Departamento de Saúde Pública da ARS Alentejo , relativos ao dia  02 de

fevereiro, o concelho de Arraiolos, registou apenas um novo caso positivo e 7 recuperados. Temos contudo a

lamentar, os 10 óbitos que já ocorreram no concelho por COVID’19.

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 !!!

A Presidente da Câmara Municipal de Arraiolos

Sílvia Cristina Tirapicos Pinto


