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 14 a 21 de junho de 2021.
A principal noticia remete para o levantamento das medidas profiláticas na UCCI, que a
“Autoridade de Saúde – Unidade de Saúde Pública do ACES Aveiro Norte” decidiu, e
par a subsequente desativação do Plano de Contingência. A decisão assenta nos
resultados do rastreio de 15 de junho corrente, que implicou 75 utentes e profissionais,
do qual não emergiu qualquer caso positivo à infeção SARS CoV-2. A decisão assenta,
ainda, no fim do período de incubação de 14 dias, após o diagnóstico do último caso
positivo, que se verificou em 5 de junho corrente. A UCCI retoma o funcionamento
regular, ficando os utentes desconfinados dos quartos e restabelecendo-se o direito de
visitas. Também os três doentes, com diagnóstico COVID-19 positivo, já realizaram teste
de cura, que foi negativo à deteção de carga viral.
Inversamente, os alunos do 3.º e 4.º ano da EB 1 Conde Dias Garcia que frequentam o
ATL correspondente, estão suspensos até ao dia 23 de junho corrente, até que se saiba
o resultado do teste molecular (PCR) de uma técnica de ATL. Esta realizou dois testes
de antigénio (vulgo, “testes rápidos”), ambos positivos à SARS CoV-2. Se o teste PCR
confirmar a infeção, a suspensão destes alunos prolongar-se-á por 14 dias (período de
incubação), ou seja, até 5 de julho de 2021. Estão nesta circunstância 15 crianças.
Finalmente, reporta-se o resultado negativo dos rastreios à SARS CoV-2, por teste PCR,
coordenados pelo Centro Distrital de Aveiro do Instituto de Segurança Social IP, e que
visaram 37 profissionais dos lares de idosos e lar residencial. O total de testes cumpridos
ao longo de 17 semanas foi de 483 (todos negativos), número definitivo pois o Conselho
Diretivo do Instituto de Segurança Social IP comunicou o termo do processo, tornando
a semana aqui em reporte na última do processo de rastreio sistemático de profissionais.
Na vacinação, não há reportes a fazer.
São João da Madeira, 21 de junho de 2021

