
NOVAS MEDIDAS PREVENTIVAS NO LAR DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALCANEDE 

- COMUNICADO PARA A IMPRENSA -  

 

No quadro da pandemia COVID, a Santa Casa da Misericórdia de Alcanede (SCMA) tem estado 

empenhada em proteger toda a sua comunidade interna e externa, envolvendo colaboradores, 

entidades oficiais e parceiros, na busca de soluções para enfrentar os desafios do 

confinamento e, agora desconfinamento. 

No passado dia 27 de junho, foi enviado ao hospital de Santarém um utente do lar da SCMA. 

Este utente já antes havia sido testado positivamente com COVID-19, tendo estado internado 

no mesmo Hospital, a que se seguiu a declaração de alta, há cerca de 15 dias, com teste COVID 

19 negativo e considerado apto a regressar ao lar Ao regressar ao lar da SCMA, permaneceu 

sempre em isolamento, até voltar novamente ao hospital no passado dia 27, devido ao 

agravamento do seu estado de saúde. O Hospital de Santarém informou-nos, entretanto, que 

este doente deu novamente positivo para COVID 19 - réplica do vírus.  

As autoridades competentes, que estão a supervisionar esta situação desde a primeira hora, 

decidiram voltar agora a testar os colaboradores da SCMA, como medida de precaução. 

Na nossa área de isolamento, o utente apenas contactou com as colaboradoras do lar, 

devidamente protegidas, as quais não apresentam qualquer sintoma. Como dito, irão ser 

testadas, preventivamente. 

Relembramos que as visitas ao lar reabriram há algumas semanas, cumprindo todos os 

protocolos emanados pelas entidades competentes e que os testes efetuados no passado mês 

de abril aos colaboradores e utentes deram resultado negativo.  

Neste momento, face a esta nova situação, a SCMA decidiu, de acordo com o seu Plano de 

Contingência, a suspensão das visitas programadas ao lar, até nova informação. A retoma das 

visitas será feita em articulação com as autoridades competentes.  

Todos os procedimentos de saúde e segurança no lar, em articulação com a DGS e Proteção 

Civil, estão ativos. 

Buscaremos máxima articulação e empenho com os utentes e suas famílias, colaboradores, 
voluntários e comunidade envolvente, tendo em vista a segurança e tranquilidade que esta 
situação exige. 
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