
16 O VARZEENSE
30 de janeiro de 2021

Notícias da 
Santa Casa da 
Misericórdia de Góis

continua pág. 17

Colaboradores da SCM de Góis com novo fardamento
A Santa Casa da Misericórdia de Góis adquiriu novas fardas 

para todos os colaboradores da Instituição.
A renovação do fardamento dos vários setores do Lar/ERPI 

teve como objetivo equipar de forma mais adequada e melhor 
todos os profissionais da instituição que atualmente vivem estes 
tempos de pandemia da Covid-19.

O atual código de vestimenta da SCM de Góis é composto 
por calças brancas e túnica, sendo que as Ajudantes de Lar e 
Centro de Dia vestem túnica em tons de verde, as Trabalhadores 
de Serviços Gerais usam túnica em tons de azul, as colabora-
doras do setor da cozinha vestem túnica branca com debruados 
verdes e as colaboradoras do setor da lavandaria usam túnica 
em tons de bordô. O fardamento das Encarregadas é composto 
somente por uma túnica em tons de roxo, a do eletricista por 
uma bata de cor azul escura e a equipa técnica e clínica por 
uma túnica de cor branca. Todas as fardas têm estampado o 
símbolo da SCM de Góis.

Os colaboradores manifestam-se felizes com o uso desta 
nova farda, reconhecem o quão importante é serem facilmente 
identificados no seu dia-a-dia de trabalho seja pelos utentes, 
seus familiares e amigos, seja pelos colegas ou pelos superiores 
hierárquicos, apresentando-se, desta forma, como uma equipa 
de trabalho que transmite responsabilidade e método.

Esta mudança no vestuário profissional veio tornar esta Ins-
tituição ainda mais apresentável e organizada no que, a par 
de outros atributos, lhe atribui uma identidade sólida e única.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis regozija-se por mais 
esta iniciativa e agradece a todos os que ajudaram na aquisição 
das novas fardas com apoio monetário, nomeadamente, à nos-
sa utente de ERPI, Sr.ª Ilda de Jesus Nunes, ao Município de 
Góis, à Junta de Freguesia de Góis e ao Conselho Diretivo da 
Assembleia de Compartes dos Baldios da Freguesia do Cadafaz.

COVID-19 -Vacinação
Decorreu no passado dia 23 de janeiro, a administração da 

primeira dose da vacina contra a Covid-19 aos utentes e cola-
boradores da SCM de Góis.

Este foi um dia importante, trazendo um sinal de esperança 
na luta contra esta pandemia.

A guerra está longe de estar ganha, pelo que iremos manter 
todos os cuidados de proteção.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis, na pessoa do Sr. 
José Serra, Provedor, agradece, reconhecidamente, às enfer-
meiras do Centro de Saúde de Góis (Enf.ª Isabel Afonso e 
Enf.ª Guida Ferro) pela excelência do trabalho na vacinação 
aos nossos utentes e colaboradores. Agradece, igualmente, à 
equipa clínica e colaboradoras da SCM de Góis por todo o 
apoio prestado e à Dr.ª Ana Rodrigues, Diretora Técnica por 
toda a gestão do processo.

Daqui a três semanas irá ser administrada a segunda dose 
da vacina a todos os utentes e colaboradores.

Testes COVID-19 
No âmbito da parceria existente entre a Santa Casa da Miseri-

córdia de Góis e o Instituto da Segurança Social, semanalmente, 
um grupo de colaboradoras da nossa Instituição que é testado.

Até agora todos os testes realizados (via zaragatoa), apre-
sentaram resultado negativo.

Este rastreio preventivo conta com a parceria dos Laboratórios 
de Análises Clínicas da Universidade de Coimbra.

Visitas aos utentes de ERPI
As visitas aos nossos utentes de ERPI/Lar continuam sus-

pensas, temporariamente, face à atual situação pandémica 
no concelho de Góis, até novas indicações da Autoridade de 
Saúde Local.

Reforçamos que, continuamos disponíveis para realizar vi-
deochamadas com os utentes de ERPI devendo, para o efeito, 
os familiares/amigos interessados proceder a marcação prévia 
(ligando para o nosso Lar ou enviando mensagem privada para 
a nossa Página de Facebook a solicitar). 

Quarto de Isolamento – Lar/ERPI da SCM de Góis
A Santa Casa da Misericórdia de Góis converteu um dos ga-

binetes do Lar/ERPI num quarto de isolamento com capacidade 
para três utentes.

Este projeto surgiu no âmbito da pandemia que todos estamos 
a viver, como forma de garantir uma maior resposta no combate 
à COVID-19, em caso de necessidade. 

Findos estes tempos de pandemia e de modo a compensar 
todas as despesas/ esforços financeiros decorrentes desta doença, 
a SCM de Góis pretende requerer junto da Segurança Social 
o aumento da capacidade da resposta social de ERPI/Lar (de 
49 para 52 utentes), tendo em vista a ampliação da oferta para 
acolher pessoas idosas dependentes, particularmente provenientes 
do Concelho de Góis e Concelhos limítrofes.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, reconheci-
damente, a todos os que têm contribuído com apoios monetários 
dados no âmbito da angariação COVID-19 e ao Município de 
Góis pela cedência de dois trabalhadores que ajudaram nas obras 
de reconversão para a criação do referido quarto. Os apoios 
monetários e o contributo do Município de Góis foram fulcrais 
para a realização deste projeto da SCM de Góis.

Familiares de utente de ERPI deixam Mensagem à SCM 
de Góis

Mensagem enviada pelos familiares do Sr. Rui Fernandes 
(utente de ERPI), no dia em que fez um ano que o utente foi 
institucionalizado (13 de janeiro).

“Hoje faz um ano que o meu avô, Rui Fernandes, se encontra 
nas vossas instalações. 

Não há palavras que cheguem para agradecer àqueles que 
cuidam dos nossos, mas não queríamos deixar de enviar o 
nosso obrigada. 

Se os tempos fossem melhores, hoje entregaríamos um quadro 

com a imagem que envio quando fôssemos visitar o meu avô, 
como a minha avó idealizou. Não o podendo fazer, envio por 
aqui para que a data não passe despercebida, em nome de 
toda a família. Quando a situação se normalizar, e esperemos 
que seja rápido, trataremos do resto.

Colaboradores da SCM de Góis com novas fardas de 
trabalho

Novo fardamento para os colaboradores dos vários 
setores da SCM de Góis 

Utentes e colaboradores da SCM de Góis tomaram a 
primeira dose da vacina contra a COVID-19

Trabalho individualizado de Fisioterapia no Lar/ERPI 
da SCMG

Quarto de Isolamento no Lar/ERPI da SCM de Góis

Utente de ERPI no ginásio da FisioterapiaDr.ª Adriana Pinto, Fisioterapeuta com o utente de 
ERPI Sr. Altino Azevedo
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Mais uma vez o meu sincero obrigada em nome de todos. 
Um beijinho, 
Mafalda Fernandes, neta mais nova”

O nosso obrigada à família do Sr. Rui Fernandes (utente de 
ERPI) pelo envio de tão bonitas palavras.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis, na pessoa do Sr. 
José Serra, Provedor, agradece estas gentis palavras.

A Mesa agradece, ainda, a todas as famílias dos nossos 
utentes que têm manifestado extrema compreensão e solidarie-
dade, nestes tempos difíceis de pandemia que todos vivemos.

São estes e outros gestos similares que nos enchem o coração 
e nos motivam a desempenhar o nosso trabalho cada vez com 
mais amor e dedicação!

 
Trabalho individualizado de Fisioterapia
Seguindo todas as medidas de segurança, trabalhamos no 

sentido de promover o bem-estar (físico e psicológico) dos 
nossos utentes. Durante a semana são várias as atividades 
na área da Fisioterapia realizadas no nosso Lar/ERPI, em Vila 
Nova do Ceira, com o objetivo de diminuir o sedentarismo e a 
imobilidade, aumentar a força muscular e flexibilidade.

COVID 19 – Ação de Angariação de Donativos
Nesta fase delicada que todos estamos a viver, a Santa Casa 

da Misericórdia de Góis vem, por este meio, agradecer a todos 
os que contribuíram, até ao momento, com equipamentos de 
proteção individual (EPI´S) e em apoio monetário.

Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s)
Sr.ª Maria Luísa Silva (residente no Barreiro) - 1 caixa de 

luvas e 1 frasco de álcool etílico.

Apoio Monetário

Utente Sr.ª Palmira Fernandes em videochamada com 
os seus filhos

83.º Aniversário da Sr.ª Adelaide Sousa

Sr.ª Celina Figueiredo festejou 92 Primaveras

Sr. Carlos Alberto Sarmento (residente no Colmeal) – 250€
Um Bem-haja pelas generosas ofertas!

Agradecimento à Junta de Freguesia de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, reconhe-

cidamente, à Junta de Freguesia de Vila Nova do Ceira que 
tem continuado a proceder à desinfeção do espaço exterior no 
nosso Lar/ERPI, em Vila Nova do Ceira.

 

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes 

aniversariantes, cujo aniversário ocorreu na segunda quinzena 
do mês de janeiro, com votos de saúde, bem-estar pessoal, 
social e familiar.

Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira, Centro de Dia e Serviço 
de Apoio Domiciliário, em Vila Nova do Ceira:

A Sr.ª Adelaide de Oliveira Sousa, nascida a 18 de janeiro 
de 1938, celebrou 83 anos de idade; a Sr.ª Celina de Jesus 
Figueiredo, nascida a 23 de janeiro de 1929, celebrou 92 anos 
de idade.

Óbito de Utente da SCM de Góis
A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de 

Góis expressa o seu voto de pesar e apresenta as mais sen-
tidas condolências aos familiares do Sr. Alberto Querido Couto 
(82 anos), pelo seu falecimento, ocorrido no dia 17 de janeiro 
2021. O utente integrava a resposta social de ERPI – Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas, desde o dia 6 de dezembro 
de 2016.

Visite-nos em: www.scmgois.pt ou www.facebook.com/scmgois
A Mesa Administrativa 


