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Notícias da
Santa Casa da
Misericórdia de Góis
COVID-19 – Visita de acompanhamento ao nosso LAR/ERPI
No passado dia 11 de setembro, recebemos no nosso Lar/
ERPI uma visita de acompanhamento por parte das entidades
competentes, nomeadamente, Segurança Social de Coimbra,
Unidade de Saúde Pública de Góis e Comissão Municipal da
Proteção Civil.
Estas visitas têm como objetivo avaliar a forma como estão
a ser cumpridas as medidas de proteção e segurança previstas
no Plano de Contingência em caso de COVID19.
A visita ao nosso Lar/ERPI decorreu de forma bastante positiva,
foi-nos transmitido que estamos a realizar um ótimo trabalho e
a respeitar todas as normas para a segurança e proteção dos
nossos utentes.
O parecer favorável destas entidades reflete o trabalho realizado no que concerne à prevenção e minimização do COVID-19,
quer nas questões de segurança dos utentes, quer a nível das
colaboradoras.
Este é, sem dúvida, mais um incentivo para continuarmos a
trabalhar, arduamente, para que tudo continue a correr bem.
As visitas aos nossos utentes de Lar/ERPI, continuam a realizar-se de forma segura, cumprindo todas as orientações da DGS.
A nossa Equipa tem sido incansável ao longo destes últimos
meses.
O Nosso Muito OBRIGADA a todas/os!
Visita domiciliária de Enfermagem - Projeto da SCM de Góis
“Existe um lugar onde pode viver de uma forma feliz, a sua
própria casa” apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian
A Santa Casa da Misericórdia de Góis tem realizado várias
visitas domiciliárias aos seus utentes de SAD – apoio domiciliário
e Centro de Dia, no âmbito do projeto “Existe um lugar onde
pode viver de uma forma feliz, a sua própria casa” apoiado pela
Fundação Calouste Gulbenkian.
Recentemente, as visitas foram realizadas pelo Enfermeiro
Daniel Carvalho, Dr.ª Sandra David, Assistente Social e Diana
Marques, estagiária auxiliar de saúde.
Estas visitas tiveram como finalidade o levantamento de dados
relativos a informação de saúde/doença de cada utente, apurar dados relativos a informação sobre as Satisfação das Necessidades
Humanas Fundamentais/Atividades de vida diária de cada utente,
supervisionar a tabela terapêutica dos utentes, monitorização de
sinais vitais e glicémia capilar e apoio psicossocial.
As visitas domiciliárias irão continuar a ser realizadas com
regularidade e com os vários técnicos da Instituição.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis, na pessoa do Sr.
José Serra, Provedor, congratula-se por continuarmos a exercer
um serviço de qualidade e proximidade com os utentes que se
encontram nos seus domicílios.
Dia Internacional da Paz Assinalado no Lar de Idosos da
SCM de Góis
No passado dia 21 de setembro comemorou-se o Dia Internacional da Paz. A celebração deste dia tem como objetivo sensibilizar as pessoas para a necessidade de haver Paz no Mundo.
O nosso Lar/ERPI assinalou esta data com a elaboração de
um quadro alusivo a esta efeméride, os nossos utentes desenharam e pintaram um arco-íris e decoraram com o símbolo da
paz “uma pomba”.
No final, já com o quadro pronto, fizemos um registo fotográfico para mais tarde recordar. Esta foi mais uma atividade do
interesse e gosto dos nossos queridos utentes.

Projeto da SCM de Góis “Existe um lugar onde pode
viver de uma forma feliz, a sua própria casa” - Visita
domiciliária do Enfermeiro, Assistente Social e da Estagiária técnica auxiliar de saúde

Visita domiciliária aos utentes de CD e SAD da SCM
de Góis

Enfermeiro Daniel Carvalho na visita aos utentes de
CD e SAD da SCM de Góis

SCM de Góis promove integração profissional, no âmbito
das medidas do IEFP
A Santa Casa da Misericórdia de Góis integrou mais uma
colaboradora, no âmbito das medidas do IEFP - Instituto do
Emprego e Formação Profissional, CEI +, Célia Cristina Ferreira
Barata, residente na Freguesia de Vila Nova do Ceira. Esta trabalhadora vai exercer funções na ERPI – Estrutura Residencial
para Pessoas Idosas da SCM de Góis, em Vila Nova do Ceira.
Em nome da Mesa Administrativa da SCM de Góis, o Sr. José
Serra, Provedor, reitera-lhes votos de sucessos profissionais e
pessoais.
Processo de visitas aos nossos utentes de Lar/ERPI da
SCM de Góis e Videochamadas.
Mantendo as normas da Direção Geral da Saúde, no que diz
respeito ao distanciamento social, uso obrigatório de máscara e
etiqueta respiratória, a Santa Casa da Misericórdia de Góis providenciou uma sala própria e devidamente adequada ao recebimento
de visitas numa “maior proximidade” aos seus queridos familiares.
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, todos os dias, das 15h30
às 17h00, uma vez por semana, com duração máxima de 15
minutos e dois visitantes por utente;
A visita é sempre acompanhada por um profissional da Instituição.
Continuamos também disponíveis para quem quiser realizar
videochamadas com o seu familiar, apenas tem de ligar para
o nosso Lar ou enviar mensagem privada para a nossa Página
de Facebook a solicitar. As videochamadas são realizadas entre
as 15h30 e as 17h.
CATL da SCM de Góis – Férias de Verão 2020
Seguindo todas as orientações da Direção Geral de Saúde, o
CATL da Santa Casa da Misericórdia de Góis ao longo do Verão
realizou várias atividades dinâmicas e muito animadas, de forma
a preencher os tempos livres das nossas crianças.
Encerramento do CATL Férias de Verão 2020
No passado dia 16 de setembro terminou o nosso CATL –

Visita de Enfermagem aos utentes de SAD e Centro
de Dia, no âmbito do projeto da SCM de Góis apoiado
pela Fundação Calouste Gulbenkian

Atelier “Mãos à Obra” - Pintura
Férias de Verão 2020 e a Santa Casa da Misericórdia de Góis
organizou um dia repleto de atividades.
As nossas crianças tiveram a oportunidade de participar num
atelier de doçaria, jogo de estimulação e equilíbrio, Caça ao
tesouro e num banho de mangueira.
Foi um dia super divertido e cheio de gargalhadas e boa
disposição, no final do dia realizámos um lanche onde comeram
umas deliciosas Waffles confecionadas no atelier de doçaria.
SCM de Góis e o Início de Ano Letivo 2020-2021
No passado dia 17 de setembro, iniciou-se mais um ciclo escolar
e a Mesa Administrativa da SCM de Góis, na pessoa do Sr.
José Serra, Provedor, deseja a todos os alunos votos de um bom
ano escolar repleto de novas descobertas e muita aprendizagem.
Votos de Sucesso e felicidades para todos!
AGRADECIMENTO
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 nosso
Lar/ERPI, em Vila Nova do Ceira.
Aniversários

Dia Internacional da Paz assinalado no Lar de Idosos
da SCMG
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes aniversariantes, cujo aniversário ocorreu no mês de setembro, com
votos de saúde, bem-estar pessoal, social e familiar.
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Crianças do CATL - Férias de Verão 2020

Comemoração do Dia Internacional da Paz

SCM de Góis promove integração profissional, no
âmbito das medidas do IEFP

Atividade “Vamos todos ao banho” - CATL Férias de
Verão 2020

Atelier de Doçaria - Waffles
Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário, em Vila Nova do Ceira: o Sr. Manuel
de Matos Coimbra (utente de Centro de Dia), nascido a 12 de
setembro de 1937, festejou 83 anos de idade.
Visite-nos em: www.scmgois.pt ou www.facebook.com/scmgois

Jogo de Estimulação e Equilíbrio - CATL da SCMG

Desinfeção do espaço exterior do Lar/ERPI da SCM de
Góis, em Vila Nova do Ceira

