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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 no que concerne ao surto COVID’19 na Santa Casa da Misericórdia de Vimieiro o ponto de

situação atual é o seguinte:

-  No  dia  10FEV2021,  uma equipa  de técnicos  da  saúde deslocou-se  à  Santa  Casa  da  Misericórdia  e  testou

novamente todos os utentes e funcionários que se encontravam no Lar de idosos.

- Os resultados foram conhecidos ao final do dia de ontem, e foram identificados mais 12 utentes e 3 funcionários

com teste positivo para COVID’19;

- À semelhança do que aconteceu anteriormente, os 12 utentes positivos serão durante o dia de hoje evacuados

para a ZCAP Arraiolos Multiusos;

- Até ao momento, verifica-se um número total de 35 utentes infetados, dos quais, temos a lamentar um óbito.

Endereçamos sentidas condolências aos seus familiares.

A  Autarquia,  encontra-se  a  desenvolver  todos  os  esforços  e  ajuda  possíveis,  nomeadamente  no  apoio  da

alimentação e serviço de lavandaria,  tantos aos utentes que se encontram na ZCAP,  assim como os que se

encontram no Lar.

Salientamos, mais uma vez a dedicação e empenho excecional de todos os intervenientes nesta situação, a Santa

Casa da Misericórdia de Vimieiro, os Bombeiros Voluntários de Arraiolos, a Guarda Nacional Republicana, o Centro

de  Saúde  de  Arraiolos,  bem como  todos  os  funcionários  das  instituições,  que  tem  sido  incansáveis  no  seu

contributo e trabalho, sempre com o foco em manter o bem estar dos idosos. Bem Hajam !!!  

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

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 !!!

Cuidar de Si, é cuidar de Todos !!!

A Presidente da Câmara Municipal de Arraiolos

Sílvia Cristina Tirapicos Pinto 


