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Covid-19 no concelho de Alvaiázere – ponto de situação 

O Município de Alvaiázere informa que existem dois focos de infeção por SARS-CoV-2 no 

concelho de Alvaiázere, um na Escola 2,3 CEB/S Dr. Manuel Ribeiro Ferreira e outro no Lar I da 

Associação da Casa do Povo de Maçãs de Dona Maria. 

Relativamente ao foco registado na escola, diagnosticou-se a infeção em duas crianças, 

coabitantes, estando a ser implementadas todas as medidas preventivas determinadas pela 

autoridade local de saúde. Procedeu-se ao isolamento profilático dos alunos de duas turmas 

relacionadas com as crianças infetadas, estando agendado, para a próxima segunda-feira, o 

rastreio de todos os alunos e do pessoal docente e não docente relacionado com as duas 

turmas diretamente implicadas. Durante o período de isolamento, as atividades letivas serão 

asseguradas através dos canais digitais previstos pela escola. 

No que respeita ao foco no referido lar, detetaram-se, até ao momento, um total de nove 

casos positivos, sete em utentes e dois casos positivos em funcionários. Está em curso o 

rastreio de todos os funcionários e utentes da instituição, conforme orientação da Delegada de 

Saúde. 

O Município de Alvaiázere mantém toda a estrutura montada desde o início da pandemia, para 

apoio à comunidade, nomeadamente, meios logísticos, equipamentos de proteção para 

cedência, habitações disponíveis para isolamento profilático ou em caso de infecção, 

habitações para profissionais de saúde e uma base sanitária instalada no pavilhão desportivo. 

Tendo em conta que a Câmara Municipal possui competências ao nível da educação, a 

autarquia vai proceder ao rastreio de todos os funcionários que, no âmbito da sua atividade 

profissional, têm relação com a comunidade escolar. 

O Município de Alvaiázere apela a que a população Alvaiazerense continue a manifestar um 

elevado comportamento cívico na adoção das medidas preventivas preconizadas pela Direção-

Geral de Saúde, essenciais para que as situações detetadas possam ser contidas e 

minimizadas. 


