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Notícias da
Santa Casa da
Misericórdia de Góis
Término da Formação – Saúde e Socorrismo (Abordagem
à Covid-19) na SCM de Góis
Iniciado no dia 14 de outubro, a Ação de Formação – Saúde
e Socorrismo (com abordagem à Covid-19), promovida pela
Associação de Desenvolvimento Integrado de Poiares – ADIP
na Santa Casa da Misericórdia de Góis, dirigida a um grupo
de 17 colaboradores da Instituição, terminou no passado dia
2 de dezembro.
A referida ação de Formação teve uma carga horária de um
total de 25 horas e foi dinamizada pela Enfermeira Sílvia Paiva, no edifício da Junta de Freguesia de Vila Nova do Ceira,
onde se assegurou o cumprimento de todas das orientações da
Direção Geral da Saúde.
Na sessão de encerramento a coordenadora do Centro Qualifica da ADIP, Dr.ª Sara Pinheiro fez questão de estar presente,
assim como, o Sr. José Serra, Provedor da SCMG, a Dr.ª Ana
Rodrigues, Diretora Técnica e o Sr. António Carvalho, Presidente
da Junta de Vila Nova do Ceira.
Em nome da Mesa da SCM de Góis, o Sr. José Serra, seu
Provedor regozija-se por incentivar os(a)s colaboradores(as) a
participar em Formações importantes que conduzam na busca
constante e permanente de uma Prestação de Cuidados de
Excelência junto dos nossos utentes. Aproveitou o final da formação para agradecer à Enfermeira Sílvia Paiva, pela dinamização
da formação e à Dr.ª Sara Pinheiro que é a responsável pelo
departamento de Formação da ADIP. O Sr. Provedor aproveitou
ainda para agradecer, novamente, à Junta de Freguesia de Vila
Nova do Ceira, na pessoa do Sr. António Carvalho, Presidente,
a cedência do espaço para a dinamização da formação.
Esta ação de formação teve como principais objetivos dotar
os(as) nossos(as) colaboradores(as) de mais e melhores competências para a sua prática profissional, nomeadamente, capacitá-los(as) na identificação e mecanismos de transmissão da doença
COVID-19, como atuar pró e previamente nos Equipamentos
Residenciais para Pessoas Idosos – ERPI´s, compreenderem
o sistema integrado de emergência médica e identificarem a
sequência de procedimentos que permitiram executar o suporte
básico de vida em contexto COVID-19.
A SCM de Góis continuará a apostar na formação coletiva
dos nossos colaboradores(as) para continuarmos a prestar um
serviço de qualidade e ajustado a este tempo pandémico.

Sr. José Serra, Provedor, Dr.ª Ana Rodrigues, Diretora
Técnica, Sr. António Carvalho, Presidente da Junta de
Vila Nova do Ceira, Dr.ª Sara Pinheiro, Coordenadora
do Centro Qualifica da ADIP e a Enfermeira/Formadora
Sílvia Paiva na sessão de encerramento da formação
“Saúde e Socorrismo (Abordagem à COVID-19)

Atelier de Expressão-Plástica - Decoração de Natal
Utente de ERPI - Sr. Mário Cruz na elaboração dos
anjos de Natal

Época Natalícia no Lar de Idosos da SCM de Góis
Durante o mês de novembro os utentes de ERPI da Santa
Casa da Misericórdia de Góis iniciaram os preparativos natalícios, começaram por construir anjos com material reciclado.
Os anjos foram construídos com recurso a folhas de jornais e
tintas. Os nossos utentes elaboraram também uma árvore de
natal com materiais reciclados, para realizar esta atividade foi
necessário executar vários processos, iniciando a construção da
árvore através da pintura de vários rolos de papel higiénico de
cor verde. De seguida, os rolos secaram muito bem e foram
colados um a um até apresentarem um formato de árvore. Após
a árvore estar de pé, os utentes decoraram-na com missangas
e com uma estrela elaborada por eles.
No início do mês de dezembro procedeu-se à decoração de
todo o Lar/ERPI da SCM de Góis. Alguns dos nossos utentes
foram chamados a dar o seu valioso contributo, esta é uma das
atividades mais apreciadas por eles, muito por esta ser uma
época em que estamos mais sensibilizados para a partilha de
valores e sentimentos.
No final, era visível a alegria dos nossos utentes por todo
o trabalho realizado e pelo nosso Lar/ERPI estar tão bonito.
Testes COVID-19 SCM de Góis
No âmbito da parceria existente entre a Santa Casa da Misericórdia de Góis e o Instituto da Segurança Social, semanalmente,
um grupo de colaboradoras da nossa Instituição são testadas.
Até agora todos os testes realizados (via Zaragatoa), apresentaram resultado negativo.
Este rastreio preventivo conta com a parceria dos Laboratórios
de Análises Clínicas da Universidade de Coimbra.
A SCM de Góis continua a reunir todos os esforços no sentido
de cumprir com as diversas medidas de prevenção da COVID-19
e assim garantir a segurança dos seus colaboradores e utentes.
Visitas aos Utentes do Lar/ERPI da SCM de Góis
Mantendo as normas da Direção Geral da Saúde, no que diz
respeito ao distanciamento social, uso obrigatório de máscara
e etiqueta respiratória, as visitas aos utentes institucionalizados
da Santa Casa da Misericórdia de Góis decorrem dentro da
normalidade (estando sempre sujeitas a alterações devido à
evolução local da pandemia).
A Instituição efetua o agendamento prévio das visitas, através dos contatos telefónicos: 235 770 000 (2a a 6a feira em
horário de funcionamento das 9h00 às 17h00) e 917 469 854
(Encarregadas).
Os horários das visitas mantêm-se das 15h30 às 17h00, uma
vez por semana, com duração máxima de 15 minutos e dois
visitantes por utente. A visita continua a ser sempre acompanhada
por um profissional da Instituição.
Reforçamos que continuamos disponíveis para realizar videochamadas com os vossos familiares devendo, para o efeito, proceder a marcação prévia (ligando para o nosso Lar ou enviando
mensagem privada para a nossa Página de Facebook a solicitar).
Apelo aos Sócios/Irmãos da SCM de Góis
A Mesa Administrativa da SCM de Góis apela a todos os
Sócios/Irmãos desta Instituição, cujas quotas se encontram por
regularizar, para se dirigirem aos Serviços Administrativos (no
Largo do Pombal ou em Vila Nova do Ceira), para poderem
efetuar o pagamento das mesmas.
Contudo e devido à situação pandémica que todos vivemos
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Época Natalícia no Lar/ERPI da SCM de Góis
Decoração Natalícia elaborada pelos nossos utentes
de ERPI

Videochamadas com familiares dos utentes de Lar/
ERPI da SCM de Góis

apelamos que privilegiem o pagamento das suas quotas através
de transferência bancária para o
IBAN: PT50 003503450000011203010.
AGRADECIMENTO
COVID-19
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, reconhecidamente, à Junta de Freguesia de Vila Nova do Ceira que
tem continuado a proceder à desinfeção do espaço exterior no

Sr.ª Maria Celeste Morais festejou 74 anos de idade
nosso Lar/ERPI, em Vila Nova do Ceira.
Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes
aniversariantes, cujo aniversário ocorreu no final do mês de
continua pág. 21
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Comemoração do 82.º Aniversário do Sr. Alberto Couto
Sr.ª Alice Barata completou 92 Primaveras

novembro e início do mês de dezembro, 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 Maria
Celeste Santos Morais, nascida a 30 de novembro de 1946,
festejou 74 anos de idade; a Sr.ª Alice das Neves Barata, nascida a 2 de dezembro de 1928, festejou 92 anos de idade; o
Sr. Alberto Elísio Querido Couto, nascido a 3 de dezembro de
1938, celebrou 82 anos.
Em nome da Mesa Administrativa, o Sr. José Serra, Provedor
da Santa Casa da Misericórdia de Góis deseja a todos os seus
utentes, familiares, colaboradores, demais elementos dos Corpos
Sociais e seus fornecedores, UM FELIZ NATAL.
Visite-nos em: www.scmgois.pt ou www.facebook.com/scmgois

