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INFORMAÇÃO Nº 10 

Foco COVID-19 no Concelho de Reguengos de Monsaraz  

(atualização 24 junho | 2 horas) 

 

Atualizamos a informação acerca do foco COVID-19 no Concelho de Reguengos de Monsaraz com 

mais 11 CASOS POSITIVOS na comunidade e 6 CASOS POSITIVOS na Fundação Maria Inácia 

Vogado Perdigão Silva (FMIVPS) que somam aos 71 CASOS POSITIVOS registados na nossa última 

informação.  

Deste número total de 88 CASOS ATIVOS, registamos 69 na FMIVPS e 19 na comunidade. Estes 

números verificam-se num universo de cerca de 600 testes com resultados conhecidos e 

realizados até ao dia de ontem.  

Hoje foram recolhidas mais cerca de 100 amostras, cujos respetivos testes aguardam resultado. 

Este esforço de testagem continuará nos próximos dias. 

Inicia amanhã atividade em Reguengos de Monsaraz uma ÁREA DEDICADA COVID (ADC), em 

estreita colaboração com a Administração Regional de Saúde do Alentejo (ARSA) e a Autoridade 

de Saúde Pública. Esta infraestrutura irá situar-se nos Pavilhões Multiusos do Parque de Feiras 

e Exposições. Este serviço contará com pessoal médico e de enfermagem, para além da recolha 

de amostras, tendo a mesma sido solicitada ontem pela proteção Civil Municipal à ARSA.  

Relativamente ao foco infecioso verificado no Lar da FMIVPS, atualizamos os casos positivos 

para 22 TESTES POSITIVOS A TRABALHADORES E 47 UTENTES. Encontram-se 4 utentes no 

Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) e todos os restantes positivos estão a recuperar nas 

suas casas (trabalhadores) ou no Lar da FMIVPS (utentes). Darão entrada amanhã no Lar da FMIVPS 

os primeiros voluntários (da “Plataforma COmVIDas”) e trabalhadores recrutados pela Cruz 

Vermelha Portuguesa (protocolados com a Segurança Social), para apoiar os recursos humanos 

da Instituição aos quais todos temos que agradecer o enorme esforço desenvolvido desde o início 

deste surto de COVID-19.    

Na Unidade de Cuidados Continuados Integrados (UCCI) desta Fundação, para já, TODOS OS 

TESTES FORAM NEGATIVOS À COVID-19. 

Mantemos a indicação da Autoridade de Saúde Pública, com a presente informação, não 

considera a decisão de cerco sanitário pelo que solicitamos a todos os Reguenguenses a 

manutenção da tranquilidade face a alguns boatos que apontam em sentido contrário. 
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Serão tomadas algumas medidas de combate preventivo ao desenvolvimento de eventuais 

cadeias de propagação na comunidade, das quais destacamos: enceramento das aulas 

presenciais na Escola Secundária Conde de Monsaraz e do ensino pré-escolar, creches e atividades 

de animação e apoio à família; será suspenso por uma semana os atendimentos presenciais nas 

Autarquias do Concelho; analisaremos outras medidas de confinamento sempre que se justifique 

e de acordo com as determinações da Autoridade de Saúde Pública. 

Nesta situação de risco de existência de cadeia de contágio comunitário é FUNDAMENTAL 

todos estarmos MUITO ATENTOS aos sintomas de COVID-19, os quais podem variar em 

gravidade, desde a ausência de sintomas (sendo assintomáticos) até febre (temperatura ≥ 

38.0ºC), tosse, dor de garganta, cansaço e dores musculares e, nos casos mais graves, pneumonia 

grave, síndrome respiratória aguda grave, septicémia ou choque sético. 

Recentemente, foi também verificada anosmia (perda do olfato) e em alguns casos a perda do 

paladar, como sintoma da COVID-19. Existem evidências da Coreia do Sul, China e Itália de que 

doentes com COVID-19 desenvolveram perda parcial ou total do olfato, em alguns casos na 

ausência de outros sintomas.  

Os dados mostram que o agravamento da situação clínica pode ocorrer rapidamente, geralmente 

durante a segunda semana da doença. 

REFORÇAMOS QUE É FUNDAMENTAL QUE PERANTE ESTES SINTOMAS TODOS NÓS RECORRAMOS 

IMEDIATAMENTE À LINHA SAÚDE 24 (808 24 24 24). 

 

A FASE DE DESCONFINAMENTO É UM PERÍODO MUITO PERIGOSO DA PANDEMIA.  

Assim, neste momento difícil é muito importante tentarmos manter a serenidade coletiva e 

termos CONSCIÊNCIA DA ENORME IMPORTÂNCIA DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E DO CUMPRIMENTO RIGOROSO DE TODAS AS REGRAS DE HIGIENE 

INDIVIDUAL.  

Contamos com a responsabilidade de TODOS OS REGUENGUENSES. 

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 24 de junho de 2020. 

 

José Calixto 

Autoridade Municipal da Proteção Civil  


