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SUPORTE

CASOS POSITIVOS DE INFEÇÃO POR SARS-COV-2
Assunto
CASOS ATIVOS NO CONCELHO DE MORTÁGUA

Como é do conhecimento de todos, temos vindo a assistir a um aumento do número de casos positivos de
infeção por Sars-CoV-2, tanto no Agrupamento de Centros de Saúde do Dão – Lafões, do qual estamos
muito próximos, como no Agrupamento de Centros de Saúde Baixo Mondego, onde estamos integrados.
Recentemente foi confirmado um caso positivo de Covid-19 num aluno(a) do nosso Agrupamento de
Escolas, com ligação a casos confirmados fora do concelho de Mortágua, o que levou à imediata
ativação de procedimentos de testagem e ao respetivo isolamento dos contactos de alto risco, incluindo
de alunos da turma frequentada.
Após a despistagem dos contactos de alto risco, foram contabilizados mais dois casos positivos em
alunos dessa turma (os quais já se encontravam em isolamento), tendo testado negativo um número
significativo dos contactos rastreados, também em isolamento. Como medida cautelar, foram alargadas
as medidas de Saúde Pública, nomeadamente a nível da turma em causa, aos alunos de baixo risco em
vigilância passiva.
Assim, até à data de hoje, 22 de outubro de 2020, existem três casos ativos confirmados relacionados
apenas com uma turma do Agrupamento de Escolas, pelas Autoridades de Saúde, em indivíduos
residentes no Concelho de Mortágua, sendo todos estudantes.
Dado o exposto, e a possível a evolução da situação, até pelo complexo contexto epidemiológico atual a
nível nacional, as Autoridades de Saúde e a Proteção Civil estão a levar a cabo todas as medidas para
garantir a intervenção oportuna e corretiva necessárias à defesa da saúde pública.
Um eventual aumento de casos terá consequências não apenas na saúde e bem-estar individual de cada
um, mas também na saúde de toda a nossa comunidade e dos nossos familiares, pelo que cada um de nós
deve dar o seu contributo.
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Tal como preconizado pelas regras em vigor, solicitamos à população para se salvaguardarem,
minimizando o risco de infeção:


Evite eventos sociais e familiares;



Evite a realização de festas, almoços, jantares ou outras comemorações;



Em restaurantes e cafés, utilize sempre a máscara, apenas retirando no momento de consumo.
Relembramos que não poderão juntar-se mais que cinco pessoas, e sempre com
distanciamento exigido;



Nos locais de trabalho, utilize sempre máscara e promova o distanciamento social;



Recomenda-se que em contacto com familiares, amigos, idosos ou pessoas com
comorbilidades, use máscara e privilegie o distanciamento social;



Use máscara, respeite o distanciamento social e promova a etiqueta respiratória;



Caso sinta alguns dos sintomas, tais como tosse persistente, febre, fadiga, dores de cabeça,
dores de garganta, ausência de olfato ou de paladar, dificuldade respiratória, deverá de
imediato manter-se em isolamento e entrar em contacto com a Linha de Saúde 808 24 24 24 e
siga as orientações dadas.

O Serviço Municipal de Proteção Civil
Coordenador Operacional Municipal
Luís Filipe Martins Rodrigues

O Presidente da Câmara Municipal de Mortágua
José Júlio Henriques Norte
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