
BRIEFING DIÁRIO

SITUAÇÃO EPIDEMOLÓGICA NO CONCELHO DE ALCANENA

Total de casos positivos 24 Diferença de casos 
relativamente ao dia anterior 2

Total de isolamentos
profiláticos 19

DATA: 04/03/2021 Briefing Nº: 100

Vila Moreira; 2
Serra de Santo António; 0

Monsanto; 1

Moitas Venda; 1
Minde; 3

Malhou; 0
Louriceira; 3

Espinheiro; 4

Bugalhos; 2

Alcanena; 8

CASOS POSITIVOS POR FREGUESIA

Hora: 12h00

Total de casos recuperados 855

Vila Moreira; 1
Serra de Santo António; 0

Monsanto; 4
Moitas Venda; 0

Minde; 0
Malhou; 0

Louriceira; 1
Espinheiro; 0

Bugalhos; 5

Alcanena; 8

ISOLAMENTO PROFILÁTICO POR FREGUESIA

Total de óbitos confirmados 38

Diferença de isolamentos 
relativamente ao dia anterior -2

Novos casos diários 3
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Total

Utentes Funcionários Total Utentes Funcionários Total 

0 0 0 60 26 86
0 0
0 0
0 0

POSITIVOS RECUPERADOS

Total Positivos Negativos
13 11 2

Registo de Obitos
CBES Alcanena

Outros Estabelecimentos,  Entidades e Empresas

Principais surtos ativos no Concelho

Lares e Casas de Repouso
POSITIVOS RECUPERADOS

CBES Alcanena

Outras instituições
Bombeiros

Dos 13 óbitos registados no CBES de Alcanena, 11 foram casos positivos COVID e 2 foram utentes 
negativos.
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Gráfico evolutivo dos casos diários registados (últimos 14 dias)

Transportes efetuados pelos 
Bombeiros do Concelho

* Desde o início da pandemia, foram 
transportados pelos  Corpos de Bombeiros 
do Concelho para o Centro Hospitar do 
Médio Tejo e outros locais, 123 casos 
suspeitos e 134 casos confirmados 
(COVID-19) num total de 259 transportes.
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Total
1ª dose 2ª dose 1ª dose 2ª dose

207 111 111 96 96

43 24 19 19 19

45 4 41

2 2

12 7 7 5 5

323 323

Total 1ª dose 2ª dose
34 34 6
30 30 4

Vacinação COVID efetuada no Concelho

B.V. Minde

CBES Alcanena 
(Hospital)

Utentes Funcionários
Instituição/ população

CBES Minde

Casa de acolhimento  
Louriceira

BOMBEIROS
B.M. Alcanena

Ministradas à população 
pelo C.S. Alcanena 

CBES Alcanena (Lar)

CBES Alcanena (Utentes 
Centro de dia)

Outras Informações Uteis
É renovada a declaração do estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação 
de calamidade pública, no âmbito da pandemia da doença Covid-19, entre as 00h00m do dia 15 de 
fevereiro e as 23h59m do dia 16 de março de 2021
https://data.dre.pt/application/conteudo/158507655
O que é a quarentena, o isolamento preventivo e o distanciamento social?

✓ Isolamento preventivo significa que devemos, preventivamente, isto é, para contermos a 
propagação do vírus (evitando ficar doentes e que outros fiquem doentes), permanecer em casa 
todo o tempo possível. Saindo apenas para realizar tarefas indispensáveis (ex. ir ao supermercado 
comprar alimentos ou à farmácia);

✓ Quarentena (isolamento obrigatório) significa que devemos cumprir rigorosamente as instruções 
de isolamento – permanecer em casa (quarto com acesso a casa de banho não podendo ser 
partilhada) durante o período determinado de isolamento. 
Para responder a necessidades básicas (como ir ao supermercado comprar alimentos ou ir à 
farmácia) devemos pedir ajuda de outras pessoas (ex. pedir a um amigo ou serviço de entregas que 
nos deixe compras de supermercado à porta);

✓ Distanciamento social é um comportamento de prevenção, que consiste em mantermonos 
afastados dos outros pelo menos um metro, eliminando cumprimentos que impliquem contacto físico.

As vacinas foram 
ministradas a utentes 
com mais de 80 anos
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Recomendações à População

É necessário um esforço de todos no cumprimento das recomendações do Direção Geral de Saúde 
para que possamos  reduzir o risco do Concelho.

Apela-se à população, no âmbito da saúde publica, depois de efetuarem compras nas superfícies 
comerciais, não seja depositado nos carrinhos/cestos ou até mesmo no chão, luvas e máscaras 
utilizadas.
Os resíduos utilizados pelo cidadão como proteção individual (máscaras, luvas, etc.) devem ser 
colocados em saco plástico bem atado e depositados nos contentores de resíduos 
indiferenciados, (do lixo comum) tal como os resíduos domésticos. Os contentores deverão 
ficar com as tampas fechadas.

Medidas Preventivas e de Autoproteção

Devem ser escrupulosamente observadas as medidas preventivas e de autoproteção 
permanentemente enunciadas pelas autoridades de saúde, nomeadamente:
 Lavar as mãos regularmente e desinfetar com solução alcoólica;
 Nunca espirrar para as mãos nem para o ar , sempre que possível fazê-lo para um lenço de papel 

deitando-o para o lixo, ou para a manga de uma peça de roupa - Etiqueta respiratória;
 Evitar o contacto das mãos com a face, nariz e boca;
 Evitar as saudações com abraços, beijos ou cumprimentos de mão;
 Utilizar nos locais de trabalho, a limpeza e desinfeção regular ou o isolamento de equipamentos 

de utilização coletiva, como teclados de computador, ratos, telefones, comandos de aparelhos 
eletrónicos, etc., através da colocação de película fina, transparente e descartável (tipo 
celofane) ou utilizando luvas descartáveis.

Recomendações

 Necessária a declaração da entidade empregadora para quem circula na via pública por motivos 
de trabalho;

 Limite de horário de funcionamento das lojas até às 20h00 em dias úteis e até às 13h00 aos 
fins-de-semana. Os estabelecimentos de retalho alimentar só podem funcionar até às 17h00 nos 
fins-de-semana;

 Proibida a vendas de bens ao postigo. No caso de cafés e restaurantes, a venda ao postigo só é 
permitida para produtos embalados e sem bebida;
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Recomendações para o Concelho de Alcanena 
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Outras Informações:

* Antes de se deslocar ao Centro de Saúde, ligue para que o seu caso seja conduzido de modo 
mais eficaz e eficiente;

* Caso tenha sintomas como tosse, febre e/ou dificuldades respiratórias contacte de imediato 
o centro de saúde ou a Saúde 24 (808 24 24 24);

O próximo Comunicado será emitido dia 05 de março de 2021 pelas 12h00m.

O Coordenador Municipal de Proteção Civil

Paulo Silva

Assinado no original


