
Quantos Casos POSITIVOS de COVID-19 estão registados no nosso Concelho?

Que informação adicional podemos ter sobre esta situação 
epidemiológica no nosso Concelho?

Laboratórios convencionados que podem fazer as análises ao COVID-19 no Alentejo Central

GERMANO DE SOUSA (Évora)  CP Tel. Rua de Chartres, 6  7000-930   266 040 420

JOAQUIM CHAVES (Évora)  CP Tel.o
 Rua Miguel Bombarda, n  62  7000-919   214 124 300

Devemos sempre considerar a eventual existência de outros casos positivos que aguardam segundo teste, de casos 
suspeitos a aguardar resultados de testes e outros contactos em vigilância pela Direção-Geral de Saúde.

Todos os contactos e casos positivos são reportados às forças de segurança pública - GNR - através das Autoridades de 
Saúde Locais, que farão garantir o cumprimento das recomendações.

Apesar da informação oficial da Direção Geral de Saúde manter há 3 dias apenas DOIS casos positivos como 
CURADOS, devemos informar todos os Reguenguenses SETE DOS OITO casos positivos verificados até hoje 
no nosso Concelho ESTÃO FORMALMENTE CURADOS.

Informamos ainda que não se verificou nenhum caso positivo no Concelho de Reguengos de Monsaraz nos 
últimos 20 dias.

Reforçamos os votos de um rápido e total restabelecimento do único caso que já está a aguardar o resultado 
do segundo teste ao COVID-19, estando fisicamente bem e assintomático.

A parceria entre a CIMAC, o Ministério do Trabalho e Solidariedade Social e a Universidade de Évora, 
continua a realização de testes preventivos COVID-19 em cerca de 130 Lares do Alentejo Central.

Tentaremos que no decorrer da próxima semana possam ser agendados os testes COVID-19 aos 
trabalhadores dos lares do nosso Concelho, nos quais ainda não foram feitos.

Reiteramos o reconhecimento para a excelente aceitação dos Reguenguenses perante as apertadas regras 
da fase de mitigação da pandemia. Todos estes sacrifícios e limitações nas nossas liberdades individuais 
deverão continuar, pelo menos, até final da declaração do estado de emergência.

Muito obrigado a todos.

1 casos ativo      7 recuperados

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DO 
CONCELHO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

30 de março

COVID-19

INFORMAÇÃO N.º 27 | 25 DE ABRIL 2020PELA SAÚDE DE TODOS... FICA EM CASA

Este é um grave PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA que nos coloca a TODOS numa luta pela nossa 
SOBREVIVÊNCIA. FICAR EM CASA, MANTER O DISTANCIAMENTO SOCIAL e fazer a REGULAR HIGIENE 
DAS MÃOS passaram a ser comportamentos OBRIGATÓRIOS. 

Esta é uma mensagem que devemos transmitir a todos os nossos familiares e amigos.

SEGURANÇA SOCIAL

300 502 502
Dúvidas sobre assistência a familiares, baixas 

médicas e quarentena

APOIO MUNICIPAL

CENTRO DE SAÚDE

 Linha de apoio ao munícipe e às empresas Dias úteis das 9h00 às 17h00

968 778 326 
969 750 445

808 24 24 24

266 758 774
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