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 COMUNICADO 11 - COVID - 19 

       Resposta Social de Serviço de Apoio Domiciliário  
 
Estamos a assistir nos últimos dias na comunidade envolvente e mais próxima ao surgimento 
de muitos casos de infecção da COVID- 19, que a Direção do Centro Social do Tourigo – IPSS 
acompanha, de perto, na sua evolução e em contacto próximo com as autoridades de saúde 
locais. Preocupa-nos a questão da nossa equipa de funcionários poderem contaminar os(as) 
utentes mas, também, que os(as) utentes possam contaminar as nossas equipas e outros(as) 
utentes.  
 
Face à situação pandémica que se verifica foram dadas instruções precisas às nossas equipas 
para aumentarem os cuidados de higiene, proteção, distanciamento no local de trabalho (e nos 
seus domicílios) e redobrarem a atenção a sinais de alerta para eventual infecção. Ao mesmo 
tempo fomos prevendo os piores cenários e seguindo as orientações da Sra. Delegada de Saúde 
do Concelho de Tondela, desde sábado.  
 
No domingo encetamos todos os esforços para podermos testar as equipas, das 2 respostas 
sociais, com testes antigénio que adquirimos na segunda a um laboratório autorizado pelo 
INFARMED e estamos a aguardar a autorização e o apoio para a sua colheita, por parte da 
Autoridade de Saúde Local. 
 
No dia 11 de janeiro, suspendemos 2 serviços na resposta social de Serviço de Apoio 
Domiciliário - banhos e higiene habitacional - tendo em conta a duração dos serviços e a 
segurança dos/ as utentes e das nossas equipas, continuando a assegurar a higiene pessoal, 
controlo da medicação, alimentação e tratamento de roupa e balanceando as situações com 
menor ou inexistente retaguarda familiar. Todos os/as utentes e familiares de referência de 
Serviço de Apoio Domiciliário, assim como, todos os colaboradores foram devidamente e 
atempadamente informados das alterações nos serviços nesta resposta social.  
 
Salientamos, contudo, a todas as partes interessadas que e de acordo com a evolução da 
pandemia, os serviços poderão ter  de sofrer novos  ajustes  que serão  atempadamente 
comunicados  aos (às) utentes e aos seus familiares de referência, por telefone/e-mail. A 
mesma informação será divulgada no nosso site em: http://cstourigo-ipss.com/. 
 
Lamentamos, ainda, todos os constrangimentos que o novo funcionamento que se impõe para 
Bem de Todos, vos possam causar - associados, colaboradores, utentes, familiares, 
fornecedores, parceiros  e comunidade - contudo, a Segurança dos nossos (as) utentes e das 
nossas equipas, estarão em primeiro lugar.   
 
 
Tourigo, 12 de janeiro de 2021 

A Presidente da Direção, 
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