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 03 a 10 de maio de 2021.
Nos rastreios coordenados pelo Centro Distrital de Aveiro do Instituto de Segurança
Social IP, foram testados na última semana, 31 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) 277, assim distribuídos:
semana

03-mai-2021 (cumulativo)

testes

positivos negativos

resp social

114

0

114

32

0

32

ERPI FAJOES

71

0

71

CASA REPOUSO

12

0

12

CAO

48

0

48

LAR RESIDENCIAL

277

0

277

ERPI SJM

Quanto à vacinação, não há factos a publicar sobre a semana em reporte.
Já sobre as saídas ao exterior, e atento o apelo do Instituto de Segurança Social IP
(referido no último comunicado), deliberou a Mesa Administrativa, em 5 de maio de 2021,
desobrigar de isolamento profilático as saídas dos utentes dos equipamentos
residenciais por períodos inferiores a 3h, uma vez por semana, conquanto se trate de
saídas onde os contactos com terceiros possam estar protegidos, pelo uso obrigatório
de máscara e pela salvaguarda do distanciamento social.
Porque as saídas para refeições no exterior (seja com familiares ou amigos) constituem
um contacto de risco (justamente pela ausência da máscara de proteção e pela redução
do distanciamento social), estas saídas são desaconselhadas e implicam, no regresso
do utente, o seu isolamento profilático durante 14 dias e a realização de teste laboratorial
à SARS CoV-2, negativo.
Estas medidas vigoram até à próxima reunião da Mesa Administrativa, convocada para
o dia 19 de maio de 2021.

…
A finalizar, informa-se ter-se a Misericórdia candidatado à atribuição de um subsídio de
€ 7.524 pelo “Programa Adaptar Social +”, reativado pelo Despacho n.º 3379/2021, de
29 de março, do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Este apoio
visa a aquisição de equipamentos de proteção individual à COVID-19, para os Lares de
Idosos e Lar Residencial da instituição. Para fins idênticos, recebeu esta Misericórdia um
subsídio da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, no valor de € 4.750, destinado às
respostas sociais do Complexo Social de Fajões, gesto que publicamente se agradece
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