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 28 de junho a 5 de julho de 2021.
A única resposta social da Misericórdia com casos de COVID-19 positivos continua a ser
o ATL Conde Dias Garcia. Retomado a frequência pelos utentes do 3.º e 4.º anos, em
2 de julho corrente, seguiram (agora) para isolamento profilático 16 utentes do 1.º e 2.º
anos, e uma técnica de ATL. A decisão assenta no facto de um aluno da EB1 Conde Dias
Garcia, que é (também) utente do dito ATL, ter sido diagnosticado positivo à SARS CoV2, em 30 de junho findo. O período de isolamento da turma do 2.º ano prolongar-se-á
até 13 de julho corrente enquanto o isolamento da turma do 1.º ano poderá cessar a 7
de julho caso os rastreios, agendados para hoje, deem resultado negativo à infeção.
Ainda nos rastreios, cumpriu-se o primeiro momento de testagem sistemática (com uma
periodicidade quinzenal) decidida pela Administração Regional de Saúde do Norte, aos
profissionais e doentes da Unidade de Cuidados Continuados Integrados (UCCI). Em 1
de julho corrente foram aplicados 58 testes de antigénio (vulgo “testes rápidos”), sendo
todos de resultado negativo à infeção SARS CoV-2.
Já quanto à vacinação, sobre a semana em reporte, informa-se:
▪

Casa de Repouso Manuel Pais Vieira Júnior: Foram administradas vacinas a seis
utentes e 14 profissionais. Todos os utentes e profissionais deste equipamento
têm o esquema vacinal completo, sendo que três recusaram a vacina.

▪

Lar de Idosos Dra. Leonilda Matos (Fajões): Foram administradas vacinas a um
utente e a quatro profissionais. Todos os utentes e profissionais deste
equipamento residencial têm o esquema vacinal completo.

▪

Lar de Idosos São Manuel: Foram administradas vacinas a 52 utentes e a 17
profissionais. Os utentes têm o esquema vacinal completo, sendo que dois

reusaram ser vacinados. Para conclusão do processo falta (apenas) vacinar sete
profissionais, que serão contactados para este efeito, em data próxima.
▪

UCCI: A vacinação dos utentes e profissionais deverá ocorrer durante esta
semana. Os utentes deverão ser vacinados nas instalações da UCCI enquanto
os profissionais sê-lo-ão no Centro de Vacinação local.

▪

Lar Residencial do Pisão: O processo terminará em 14 de julho corrente, com a
vacinação de 10 utentes que contraíram COVID-19 em janeiro de 2021.

A vacinação consistiu numa única dose pois todos os agora vacinados tiveram COVID19 há mais de 90 dias.
…
Entretanto, o Governo fez publicar o Decreto-lei n.º 53-A/2021, de 16 de junho, diploma
que altera diversas medidas publicadas no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
Quanto ao funcionamento das respostas sociais, “determina a retoma das atividades de
apoio social desenvolvidas em Centros de Dia com funcionamento acoplado a outras
respostas sociais, a partir do dia 1 de julho de 2021”, revogando o Decreto-Lei n.º 10A/2020, de 13 de março. Ou seja, o normativo prevê que, a partir de 1 de julho de 2021,
os Centros de Dia acoplados a outras respostas sociais, nomeadamente a Lares de
Idosos, retomem o funcionamento regular, nas instalações da resposta social, deixando
de ser necessária a avaliação das condições de reabertura, a realizar pela Misericórdia,
pelo Instituto de Segurança Social IP e pela Autoridade de Saúde local. Nesta
sequência, a Misericórdia prevê reabrir o Centro de Dia de São João da Madeira no
próximo dia 7 de julho. Recorda-se terem os Centros de Dia de Fajões e de Nogueira
do Cravo retomado já o seu funcionamento normal, o primeiro em 16 de março de 2021
e o segundo na pretérita semana.
Ainda na sequência de diplomas publicados na semana, o Governo prolongou até ao
final de 2021, a Medida de Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e
de Saúde (MAREESS), para assegurar a capacidade de resposta (em recursos
humanos) das instituições públicas e do setor social durante a pandemia COVID-19. Esta
medida deveria terminar em 10 de julho corrente. A Misericórdia tem sete pessoas
contratadas ao abrigo da MAREESS.
…
A periodicidade destes comunicados tornar-se-á irregular, dispensados sempre que haja
matéria a reportar relacionada com a pandemia, ao invés da dispensa semanal que vem

sendo feito desde há 26 semanas. Todavia, em obediência ao dever de transparência
para com a comunidade, a Misericórdia mantem o compromisso de reportar toda a
factualidade relacionada com os impactos da pandemia na instituição.
São João da Madeira, 5 de julho de 2021

