COMUNICADO
A Santa Casa da Misericórdia de São João da Madeira, no cumprimento do dever de
informação de que se incumbiu, dando reporte do evoluir da situação pandémica na
instituição, divulga os eventos da semana de 10 a 17 de maio de 2021.
Nos rastreios coordenados pelo Centro Distrital de Aveiro do Instituto de Segurança
Social IP, foram testados na última semana, 34 profissionais, por teste PCR, tendo todos
os testes sido negativos à SARS CoV-2. O número de testes cumpridos nas últimas 11
semanas soma (agora) 311, assim distribuídos:
semana

10-mai-2021 (cumulativo)

testes

positivos negativos

resp social

125

0

125

ERPI SJM

37

0

37

ERPI FAJOES

82

0

82

CASA REPOUSO

12

0

12

CAO

55

0

55

LAR RESIDENCIAL

311

0

311

Na vacinação, foi completado o esquema vacinal dos profissionais das Creches, Ensino
Pré-escolar, Centro de Atividades Ocupacionais e ATL que haviam recebido a 1.ª dose
na semana de 12 de abril (cf. Comunicado à Imprensa XV). No total foram vacinados 72
profissionais. Somam-se (a estes) outros três técnicos de ATL, que receberam a 1.ª dose
na semana em reporte, estando a administração da 2.ª dose prevista para 8 de junho. O
número de vacinas administradas a profissionais e utentes desta Misericórdia ascende
a 576, tendo 275 pessoas completado o esquema vacinal. Dos vacinados, 75% integram
equipamentos residenciais da instituição. Brevemente deverão adicionar-se a estes 145
profissionais e utentes que contraíram a infeção à SARS CoV-2, expectativa fundada no
facto do Centro Distrital de Aveiro do Instituto de Segurança Social IP ter solicitado a
submissão de ficheiros com respetiva identificação. Destes (que contraíram a infeção),
24 já foram inoculados com a 1.ª dose.

Sobre as saídas ao exterior, a semana em curso não tem reportes. Tão-só se refere a
expectativa de que a Mesa Administrativa deverá reapreciar o tema na sessão que está
convocada para o dia 19 de maio corrente.
Finalmente, a Misericórdia estará representada esta tarde na reunião da Comissão
Municipal de Proteção Civil, em sessão onde consta (na ordem de trabalhos) a análise
da situação pandémica no concelho. Esta instituição aludirá ao decurso dos rastreios e
à evolução do processo de vacinação.
São João da Madeira, 17 de maio de 2021

