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NÚMERO DE CASOS EM PORTIMÃO
Casos Confirmados

3

Total recuperados

32

Total de óbitos

1

INFORMAÇÕES RELEVANTES:
• No dia de hoje não se registaram novos
casos, no concelho de Portimão;
• Foram disponibilizadas 10.000 luvas ao
Hospital de Portimão oriundas da reserva
municipal;
• Preocupação com a falta de cumprimento
de distanciamento social por parte dos
cidadãos, com incidência relevante em
espaços comerciais que reabriram ao
público;
• A CMP informou do início dos testes à
COVID-19 para colaboradores das creches
este fim de semana. Caso seja necessário
realizar 2.º testes de despiste, serão
disponibilizados testes serológicos;
• Existe alguma preocupação com o circuito
de doentes entre hospitais e unidades de
cuidados continuados e os riscos de
transmissão da COVID-19;
• A Santa Casa da Misericórdia de Portimão
informou que a todos os colaboradores do
Hospital de São Camilo será efectuado o
rastreio à COVID;
• Até ao momento foram recebidos 264
pedidos de kit, através da Linha Municipal

“Proteção 24” de acordo com o
procedimento instituído, sendo as Juntas de
Freguesia responsáveis pela entrega após
envio de SMS ao munícipe com o local para
levantar o kit familiar ou comercial;
• Verificou-se a realização de
descontaminação com eficácia do ADC de
Portimão, espaço considerado zona segura.
Realizado o reposicionamento das tendas
fornecidas pela JF de Portimão no espaço
do Centro de Saúde;
• A formação por e-learning - COVID-19:
Utilização de EPI (Equipamento de Proteção
individual) & Controlo Ambiental, já chegou
a 432 profissionais;
• Determinou-se a isenção de pagamento de
esplanadas até 31 de dezembro.
Autorização de alargamento de espaços de
esplanadas de forma a permitir ampliar os
espaços de restauração garantido o
distanciamento, mas sem que o espaço a
ocupar prejudique a segurança dos
cidadãos;
• O Drive-Thru no Portimão Arena está a
operar em pleno com AQUALAB, com 30/40
testes diários.

Fonte: Subcomissão Municipal Permanente – COVID-19 – PROTECÇÃO CIVIL PORTIMÃO
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