
 
 

PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL DE REGUENGOS DE MONSARAZ 

INFORMAÇÃO 12 DE JANEIRO 

A Situação epidemiológica do Concelho de Reguengos de Monsaraz (tal como em toda a região 

envolvente e no País) é muito complexa e requer de TODOS a máxima responsabilidade na 

implementação e respeito pelas normas emitidas pela Direção Geral de Saúde para contenção 

do vírus. 

Tendo em atenção esta informação, a Subcomissão de Saúde Pública da Proteção Civil Municipal 

tomou a iniciativa de propor à Autoridade de Saúde Pública a suspensão das atividades letivas 

presenciais do 3º ciclo do ensino básico e de todo o ensino secundário público no concelho, 

medida que foi de imediato implementada (a partir de ontem e até, pelo menos, ao final da 

presente semana). 

Informamos igualmente que no próximo dia 14 de janeiro, quinta-feira a partir das 11 horas (no 

Pavilhões Multiusos do Parque de Feiras e Exposições), a Autoridade de Saúde Pública com o 

apoio da Proteção Civil Municipal, irá proceder à testagem de algumas turmas das Escolas 

Manuel Augusto Papança, António Gião e Secundária Conde Monsaraz, bem como uma sala do 

Jardim de Infância da SCMRM (e respetivo pessoal docente e não docente). 

Estamos ainda empenhados no processo de vacinação, que já se iniciou no nosso concelho e 

para o qual a Proteção Civil Municipal cedeu DUAS VIATURAS à rede regional de vacinação, com 

o objetivo de acelerar este processo, nomeadamente nesta primeira fase ao nível do pessoal de 

saúde, lares e outras ofertas sociais.  

Cumpre-nos igualmente clarificar que existem atualmente casos isolados em ofertas sociais de 

algumas IPSS, estando todas as situações controladas (assintomáticos ou sintomatologia ligeira) 

e os contactos diretos devidamente confinados. 

Para evitar qualquer tipo de alarmismo também devemos informar que não corresponde à 

verdade a existência de “três funcionárias” sintomáticas na UCCI da nossa Cidade. Esta oferta 

social registou um caso covid-19 positivo no início da semana passada de uma trabalhadora 

moradora num concelho vizinho (atualmente com sintomas muito ligeiros) tendo a Autoridade 

de Saúde Pública procedido de imediato às medidas adequadas: isolamento profilático dos 

contatos de risco (duas profissionais assintomáticas) e testagem integral no passado domingo 

dos 28 utentes da UCCI de longa duração, 4 utentes de UCCI de convalescença e 34 profissionais. 



 
 

Desta testagem resultaram testes negativos para todos os utentes e um teste positivo de uma 

profissional que se mantém assintomática.  

É igualmente falsa a informação posta a circular acerca da testagem de todos os funcionários 

do lar da FMIVPS, no passado domingo, para despistagem da Covid-19. Apelamos, por isso, à 

total tranquilidade e confiança nas instituições reforçando que, nesta fase tão difícil, é 

totalmente dispensável a existência de falta de rigor ou mesmo de verdade na informação que 

se partilha publicamente. 

Cumpre-nos igualmente destacar o enorme esforço e profissionalismo que os trabalhadores 

das nossas IPSS estão a realizar para que estes casos isolados decorrentes de cadeias de contágio 

comunitárias, existentes atualmente na SCMRM e na FMIVPS, sejam totalmente contidos e não 

se propagem aos restantes membros da equipa e utentes. A esmagadora maioria das nossas 

IPSS’s já lutou com estas situações e, felizmente, têm conseguido ultrapassá-las. 

Reforçamos ainda o PEDIDO DE UM ABSOLUTO SENTIDO DE RESPONSABILIDADE DE TODOS OS 

REGUENGUENSES no cumprimento das regras de combate à pandemia, nomeadamente: 

 o rigoroso cumprimento das normas da DGS em matérias de higiene pessoal (lavar 

frequentemente as mãos), distanciamento físico, uso de máscara e outros EPI adequados a 

cada situação, cumprimento da etiqueta respiratória e instalação da aplicação Stayaway 

Covid;  

 uma total atenção a qualquer pequeno sinal da existência de sintomas Covid-19 que deve 

imediatamente dar origem a um contacto com a linha SAÚDE24 (808 24 24 24) ou à linha 

telefónica disponibilizada pelo Centro de Saúde de Reguengos de Monsaraz (266 758 774), 

para que seja efetuado o encaminhamento adequado;  

 proceder a uma saída imediata de ambientes escolares, laborais ou institucionais (por 

exemplo Lares) sempre que seja detetado qualquer sintoma Covid-19: nomeadamente, 

febre: temperatura ≥ 38.0ºC, tosse, dor de garganta, cansaço e dores musculares e, nos 

casos mais graves, pneumonia grave, síndrome respiratória aguda grave, septicémia ou 

choque sético. 

Muito Obrigado a todos. 

 

José Calixto 
Autoridade Municipal de Proteção Civil de Reguengos de Monsaraz 
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