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

de situação atual é o seguinte:

- No dia 13FEV2021, foram realizados novos testes laboratoriais para diagnóstico de SARS-CoV-2  aos utentes que

se encontram na ZCAP/ Alojamento Sanitário / Arraiolos Multiusos, bem como aos funcionários da instituição.

- Os resultados da testagem efectuada foram dados a conhecer dia 14FEV2021, verificando-se em quatro utentes

resultado negativo para COVID’19. Os funcionários testados também tiveram resultado negativo.

- Estes utentes irão regressar para a instituição, onde permanecerão numa zona previamente preparada para os

receber, isolada das restantes áreas, permitindo-lhes fazer a sua recuperação, já nas instalações da sua instituição

de acolhimento.

- Os restantes utentes que se encontram na ZCAP, permanecem estáveis dentro do quadro clínico de cada um.

Foi sem dúvida uma excelente notícia, que nos enche de esperança e conforto, e que, a pouco e pouco, este surto

poderá ser sanado e resolvido, com a recuperação de todos os utentes e funcionários infectados.

Esta é, sem dúvida, a melhor das recompensas, para todas as entidades que se tem dedicado e esforçado na

manutenção continua do bem-estar dos idosos.

A autarquia continua a colaborar e a prestar  todo o auxilio  possível,  tentando minimizar  o impacto que esta

situação criou no dia-a-dia de todos.

Faremos mais actualizações, 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 


