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INFORMAÇÃO 

Teste positivo ao COVID-19 no Lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva  

 

A Proteção Civil Municipal de Reguengos de Monsaraz informa publicamente que hoje, 

cerca das 7h50m da manhã, tivemos conhecimento do resultado POSITIVO ao COVID-19 

de uma utente do Lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS).  

De imediato, em coordenação com o Conselho de Administração desta Instituição, foi 

acionado o seu Plano de Contingência COVID-19 e, nomeadamente, suspensas todas as 

visitas de familiares aos utentes desta Estrutura Residencial para Pessoas Idosas. 

Nos minutos seguintes a Protecção Civil Municipal e o Conselho de Administração da 

FMIVPS procederam à coordenação institucional entre a Autoridade de Saúde Pública, a 

Administração Regional de Saúde do Alentejo, a Segurança Social e a Proteção Civil 

Distrital. 

A decisão imediata que foi tomada pela Autoridade de Saúde Pública decorrente desta 

articulação foi a testagem generalizada ao COVID-19 (a partir da tarde de hoje) a todos 

os utentes e trabalhadores desta Instituição, testes que serão efetuados pelo Laboratório 

de Saúde Pública da Administração Regional de Saúde do Alentejo, decisão que saudamos 

pela rapidez com que foi tomada. 

Transmitimos, assim, a todos os responsáveis da FMIVPS, aos seus trabalhadores, utentes, 

respetivas famílias e a todos os Reguenguenses uma palavra de tranquilidade decorrente 

do facto de todas as Instituições estarem a desempenhar a sua missão no sentido de 

podermos tratar com a rapidez que se exige este problema de saúde pública. 

Tornaremos pública toda a informação relevante sobre este processo logo que se 

justifique e que a mesma esteja disponível. 

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 18 de junho de 2020. 

 

José Calixto 

Comandante da Proteção Civil Municipal 

 


