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 21 a 28 de junho de 2021.
Mantêm-se em isolamento profilático 15 alunos do ATL Conde Dias Garcia, quarentena
que se prolongará até 2 de julho próximo e que sucede ao teste molecular (PCR) positivo
diagnosticado a uma técnica de ATL.
Nos rastreios, confirma-se o termo da testagem que o Instituto de Segurança Social IP
promovia semanalmente (desde novembro de 2020) a profissionais de lares de idosos e
lares residenciais, cessando um processo que permitia a despistagem precoce de surtos
nestes equipamentos residenciais. Na semana aqui em reporte já não se realizaram
rastreios. Inversamente, a Administração Regional de Saúde do Norte, sob orientação
da Direção-geral de Saúde, estabeleceu a testagem quinzenal a doentes e profissionais
da UCCI, estando o primeiro rastreio agendado para 1 de julho próximo. Os enfermeiros
que exercem na UCCI da Misericórdia aplicarão “testes rápidos” (antigénio), e inserirão
os resultados numa plataforma nacional, cujo acesso se faz por “password”, já
disponibilizada.
Na vacinação, informa-se:
▪

Na rede de ATL, nove técnicos completaram o esquema vacinal na semana em
reporte. Para se completar a vacinação dos profissionais desta resposta social,
falta a toma da 2.ª dose por cinco outros técnicos.

▪

No Centro de Acolhimento Temporário (CAT), seis trabalhadores completaram
o esquema vacinal. Para se completar a vacinação nesta resposta social, falta
que quatro profissionais iniciem o processo e que outros oito tomem a 2.ª dose.

▪

No Lar Residencial do Pisão foram vacinados três profissionais, que se somam
a outros 14, vacinados em fevereiro e março de 2021. O processo terminará em
14 de julho próximo, com a inoculação de dois trabalhadores e de dez utentes
que contraíram COVID-19 em janeiro de 2021.

O agendamento da vacinação de utentes e profissionais que tiveram COVID-19 no
primeiro bimestre do ano é, de resto, a maior novidade da semana. O ACES – Aveiro
Norte solicitou o envio de listagens daqueles que contraíram a infeção há mais de 90
dias, tendo sido reportados:
▪

53 utentes e 27 profissionais do Lar de Idosos São Manuel;

▪

Um utente e quatro profissionais do Lar de Idosos Dra. Leonilda Matos;

▪

Sete utentes e 16 profissionais da Casa de Repouso Manuel Pais Vieira Júnior;

A vacinação das pessoas arroladas inicia-se neste dia, 28 de junho, e estende-se pelo
decurso da semana. Por terem tido COVID-19, nestes a inoculação da vacina consistirá
numa única dose. Falta apenas conhecer a data de vacinação dos profissionais e utentes
da UCCI para se completar este processo.
Finalmente, a mesma Direção-geral de Saúde, divulgou em 23 de junho, um comunicado
onde desaconselha “a realização de eventos / festas que promovam a aglomeração de
pessoas”. O comunicado pondera (por pressupostos) o grau de incerteza atual sobre a
evolução da situação epidemiológica e o risco acrescido para a Saúde Pública que
representa a reunião de pessoas. Em respeito por esta posição da Direção-geral de
Saúde, a Misericórdia cancelou as festas de finalistas e de fecho de ano letivo, que
estavam programadas para o próximo mês de julho de 2021.

São João da Madeira, 28 de junho de 2021

