SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALMADA
INFORMAÇÃO

Aos utentes, famílias e trabalhadores,
A Santa Casa da Misericórdia de Almada informa que, no sentido de cumprir o alerta
máximo de prevenção e combate à propagação do vírus COVID-19, e em cumprimento das
orientações das autoridades públicas, levará a cabo um conjunto de medidas preventivas
constantes no seu plano de contingência, das quais se destacam:
•
•
•

•

•
•
•

Encerramento das respostas sociais de creche, creche familiar, e pré-escolar a partir
do próximo dia 16 março até previsivelmente dia 9 de abril;
Encerramento do espaço jovem, com contacto e apoio aos jovens que necessitem de
um acompanhamento;
Encerramento das respostas sociais de centro de dia e convívio, a partir do próximo
dia 17 de março até orientações superiores, garantindo os cuidados no domicílio aos
utentes sem retaguarda familiar;
Suspensão das visitas aos utentes integrados nas estruturas residenciais para
idosos e casa de acolhimento residencial, assim como a saída destes utentes para o
exterior, fomentando, no entanto, o contacto telefónico e/ou por programas com
transmissão de imagem entre utentes e familiares;
Limitar os atendimentos ao público apenas a situações de emergência e suspender
o atendimento centralizado;
Todas as refeições servidas para os domicílios serão empratadas em descartáveis;
No acompanhamento social limitar as visitas domiciliárias a situações de
emergência social, passando a ser assinados os contratos de inserção no espaço para
atendimento determinados para o efeito;

Solicita-se a todas as pessoas (trabalhadores, famílias e outros) que tenham regressado de
fora do país ou de zonas nacionais consideradas de risco, que informem os responsáveis de
cada equipamento.
Pedimos a máxima compreensão e colaboração de todos, pois só com a responsabilidade de
cada um e o sentido de entreajuda conseguiremos fazer face à situação que vivemos.

Almada, 16 de março de 2020
Pela Mesa Administrativa
O provedor

Joaquim Barbosa

