
COMUNICADO À POPULAÇÃO
Serviço Municipal de Proteção Civil de Arraiolos

DATA E HORA DE EMISSÃO: 06/ fevereiro /22h00 COMUNICADO Nº 6 /2021

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 ontem reportado pelo Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vimieiro, os

resultados dos testes realizados no dia 04/02/2021, dos quais resultaram 23 utentes e 3 funcionários com resultado

positivo para COVID.

Estamos perante um surto bastante preocupante na instituição, o que origina que sejam canalizados inúmeros

esforços e empenho de todos os intervenientes nesta delicada situação.

Neste sentido, e por indicação da Saúde Pública foi decidido a necessidade de ativação da ZCAP - Alojamento

Sanitário,  que  se  situa  no  Arraiolos  Multiusos  já  previamente  preparada  para  a  necessidade  eventual  de

acolhimento de utentes de ERPI. 

Durante a tarde do dia de hoje procedeu-se à evacuação dos 22 utentes positivos da instituição para a ZCAP, um

outro utente encontra-se hospitalizado.

Enaltecemos o esforço conjunto entre parceiros, nomeadamente Bombeiros Voluntários de Arraiolos e a Guarda

Nacional Republica, que foram fundamentais e excecionais, na célere evacuação e transporte dos idosos, bem

como aos funcionários da autarquia e da Santa Casa da Misericórdia de Vimieiro, que corresponderam com a

prontidão e disponibilidade imediata na colaboração em todo o processo.    

Procedeu-se também à realização de uma reunião extraordinária da Comissão Municipal de Proteção Civil  de

Arraiolos, que validou a ativação da ZCAP e em concordância com o parecer do sr. Delegado de Saúde Pública.

Estão a ser acionados todos os mecanismos para a mais rápida resposta no sentido de monitorizar, reduzir e

solucionar a situação. 

Faremos atualizações, sempre que ocorra alguma situação de maior relevância.

Hoje  ficou  demonstrado,  que  com  união  de  espírito  e  de  grupo,  e  cientes  da  dimensão  desta  situação,

conseguiremos ultrapassar esta adversidade !!!

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 


