COMUNICADO
A Santa Casa da Misericórdia de São João da Madeira, no cumprimento do dever de
informação de que se incumbiu, dando reporte dos impactos da situação pandémica na
instituição, divulga os eventos da semana de 7 a 14 de junho de 2021.
O surto ativo na UCCI, detetado a 3 de junho, teve uma evolução favorável na semana
em reporte, pois tiveram resultado negativo à SARS CoV-2:
▪

dois testes PCR aplicados aos casos inconclusivos (citados no comunicado da
última semana);

▪

três rastreios que ficaram adiados, por férias dos profissionais;

▪

dois testes de antigénio (vulgo, “testes rápidos”) aplicados utentes;

▪

teste de cura do utente hospitalizado.

Pelo que, ao dia de hoje, apenas se mantêm positivos um utente e um profissional,
doentes estáveis e assintomáticos. O utente hospitalizado regressou à UCCI.
Está aprazado para o dia 15 de junho, novo processo generalizado de rastreio à COVID19 na UCCI. Não sendo diagnosticados outros casos, é admissível a declaração de “alta”
na semana seguinte, pois a “quarentena” terminará em 19 de junho. Até lá o Plano de
Contingência manter-se-á ativado, com as restrições conhecidas às visitas.
Mantiveram-se os rastreios regulares à SARS CoV-2 nos equipamentos residenciais da
Misericórdia, coordenados pelo Centro Distrital de Aveiro do Instituto de Segurança
Social IP. Foram testados 37 profissionais na semana em reporte, por teste molecular
(PCR), tendo todos os rastreios dado resultado negativo para a COVID-19. O número de
testes cumpridos nas últimas quinze semanas eleva-se agora a 445.
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…
Entretanto, no dia 11 de junho tiveram “alta” (pela Autoridade de Saúde – Unidade de
Saúde Pública do ACES Aveiro Norte) os ATL DE CARQUEJIDO E ESPADANAL (de
apoio às escolas do 1.º ciclo do ensino básico respetivas), permitindo a 67 crianças
retomarem as atividades socioeducativas regulares.
Estima-se que a normalidade do funcionamento sucederá, também, a 16 de junho, no
CENTRO DE DIA DE NOGUEIRA DO CRAVO, após emissão de autorização de
reabertura, pela Saúde Pública e pela Segurança Social. Após um período prolongado
de encerramento, desde março de 2020, a frequência deverá baixar face ao período prépandémico, designadamente por ingresso de utentes em outras respostas sociais, o que
abre vagas no Centro de Dia. A Misericórdia tem disponibilidade para deslocar os
candidatos interessados, para as instalações daquela resposta social, sita no centro
urbano de Nogueira do Cravo, a exemplo do que já faz para o Centro de Dia de Fajões,
que se mantém reaberto.
Uma das respostas sociais cuja procura incrementou com a suspensão da atividade dos
Centros de Dia foi o SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAD). Um dos impactos
desse aumento da procura, no SAD da Misericórdia, que habitualmente atende a
freguesia de Fajões, foi a extensão dos serviços a São João da Madeira, que já
representa quase 15% dos utentes da resposta social.
…
Finalmente, na vacinação:
▪

Foi administrada a 2.ª dose a dois técnicos do ATL, três profissionais do Centro
de Acolhimento Temporário, e duas administrativas dos Serviços Centrais;

▪

Iniciaram o esquema vacinal dois profissionais dos Serviços Centrais e sete
ajudantes de ação direta do Centro de Acolhimento Temporário.

Excetuando os técnicos de ATL, vacinados por pertencerem a um grupo prioritário, os
demais profissionais foram vacinados por cumprirem o requisito etário presentemente
em convocação, no âmbito plano nacional de vacinação contra a COVID-19.
São João da Madeira, 14 de junho de 2021

