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Comunicado
Sobre a Situação COVID – 19 na ERPI

Confrontada com um surto de Covid – 19, detetado 
a 4 de fevereiro de 2022 na Estrutura Residencial para 
Pessoas Idosas, a Santa Casa da Misericórdia de Góis 
informa que, até à data, tem 60% dos utentes infetados.

Esta Misericórdia realça o facto dos utentes infetados 
se manterem assintomáticos e/ou com sintomatologia 
ligeira, sendo que, todos os idosos residentes nesta 
ERPI se encontram em isolamento (ala covid) ou em 
isolamento profilático (ala não covid), por indicação da 
Autoridade de Saúde Local.

Para além dos serviços básicos de alimentação/nutri-
ção, higiene, conforto e cuidados básicos de saúde, a 
população sénior recebe, diariamente, nos seus quartos 
apoio psicossocial dos nossos psicólogos e animadora.

Os familiares dos utentes infetados com o vírus Co-
vid-19 têm vindo a ser informados da situação dos seus 
idosos.

Desde o dia 4 de fevereiro a SCM de Góis tem vindo 
a reforçar a realização de testes antigénio a utentes e 
profissionais, sendo este um procedimento que irá pros-
seguir até se mostrar necessário.

Todas as medidas e diligências tomadas pela SCM 
de Góis decorrem de estreita articulação com o Dr. 
Queimadela Baptista, Delegado de Saúde Pública Local.

As visitas dos familiares a utentes continuam suspen-
sas por tempo indeterminado, sendo que, os familiares 
podem continuar a manifestar o seu apoio e a enviar 
mensagens através dos nossos contactos telefónicos, 
que serão, carinhosamente, transmitidas pela Equipa de 
Apoio ao Idoso.

Um agradecimento, reconhecido, a todos quantos já 
disponibilizaram a sua ajuda e apoio à Santa Casa, quer 
a nível de trabalhadores, quer a nível da comunidade.

A Mesa Administrativa, através do Provedor e Vice - 

Provedora expressam um reiterado reconhecimento pela 
entrega de Todos. O Sr. José Serra, Provedor, continua 
a acompanhar os trabalhos in loco, o que representa, 
inequivocamente, um grande incentivo e motivação para 
toda a Equipa.

“Iremos continuar a dar o nosso melhor para ultrapassar 
esta fase” afirmaram o Provedor e a Vice–Provedora da 
SCM de Góis.

A Mesa Administrativa 

O Provedor, José António Vitorino Serra
A Vice – Provedora, Ana Rodrigues, Dr.ª

Aniversários
A Mesa Administrativa parabeniza todos os seus Uten-

tes aniversariantes, cujo aniversário ocorreu durante a 
primeira quinzena do mês de Fevereiro, 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 Cei-
ra: a Sr.ª D. Estela Maria Henriques Ferreira, nascida 
a 3 de Fevereiro de 1958, celebrou 64 anos; a Sr.ª D. 
Maria Afonso das Neves, nascida a 5 de Fevereiro de 
1934, assinalou 88 anos, a Sr.ª D. Ilda de Jesus Nunes, 
nascida a 9 de Fevereiro de 1935, assinalou 87 anos, a 
Sr.ª D. Palmira Antunes Simões Fernandes, nascida a 9 
de Fevereiro de 1939, assinalou 83 anos.

Atendendo à situação atual de surto da COVID – 19 
detetado no nosso Lar, no dia 4 de fevereiro de 2022, 
não foi possível festejar os aniversários dos nossos 
utentes como mereciam e é habitual. Ansiamos por dias 
melhores, durante os quais poderemos festejar.

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


