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Centro Social Paroquial da Igreja do Senhor da Vera Cruz do Candal

COMUNICADO
LAR PADRE ALVES CORREIA
A Direção do Centro Social Paroquial da Igreja do Senhor da Vera Cruz do Candal foi surpreendida
com a notícia de hoje no Jornal da Tarde da RTP 1. A Direção do CSP não foi contactada nem
ouvida pelo jornalista. A Diretora Geral, que com ele falou, informou-o que teria de falar com o
Presidente da Direção. Coisa que não aconteceu, apesar do mesmo estar ao serviço nas
Paróquias.
Assim, importa esclarecer o que aconteceu e acontece Lar Pe. Alves Correia, pela verdade:
- 1.º caso detetado na madrugada do dia 24 de novembro após ordem de internamento, a 23 de
novembro, de um utente que tinha sido encaminhado para o S.U. do CHVNG-Espinho
- no mesmo dia foi ativado o Plano de Contingência e contactada a Unidade de Saúde Pública,
que tem orientado desde então todos os procedimentos e decisões tomadas. Os idosos ficaram
isolados nos quartos e foi apertada a vigilância do quadro clínico de todos os utentes por parte
do médico e do grupo de enfermagem do Lar. Desde essa data estão suspensas as visitas aos
utentes.
- 1.ª testagem a todos os utentes e trabalhadores realizada a 25 e 26 de novembro, tendo os
resultados identificado 41 idosos (num universo de 60) e 7 trabalhadores (num universo de 74)
positivos, tendo sido informadas todas as famílias dos utentes.
- a registar a morte de 2 utentes do sexo feminino a 30/11/2020 e a 02/12 com 97 e 93 anos de
idade, respetivamente
- 2.ª testagem aos 19 idosos com resultado negativo realizada a 4/12/2020, dos quais 5 testaram
positivo e a 24 trabalhadores, com 3 resultados positivos
- hoje, dia 8/12, foram testados mais 27 trabalhadores e amanhã, dia 9/12 serão testados mais
17 trabalhadores, assim como todos os idosos que testaram positivo a 25 e 26 de novembro.
- à data encontram-se hospitalizados 3 idosos com idades compreendidas entre os 73 e os 94
anos.
- de salientar que, à data, todos os utentes se encontram bem e assintomáticos.
Candal, 08 de dezembro de 2020
Pe. António Manuel Barbosa Ferreira, Presidente da Direção
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