








 

Santa Casa da Misericórdia de Castanheira de Pera 
 
 

COVID-19                                                                                                                                                                                                   2020/06/18 

 

INFORMAÇÃO 
 

A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Castanheira de Pera agradece a todos os 

colaboradores e demais envolvidos, o esforço no cumprimento das regras e nas atitudes de prevenção que 

vêm sendo adotadas, face à pandemia COVID-19. 

 

Conscientes do empenho de todos e na salvaguarda da promoção da saúde e do combate à doença, 

reiteramos o apelo para que todos os comportamentos preventivos continuem a ser cumpridos. 

O uso constante da máscara, da viseira, a lavagem e desinfeção das mãos, deverão ser procedimentos 

constantes e nunca descurados. 

 

Embora o período de emergência da pandemia já tenha sido dado como terminado, os últimos dias tem-se 

verificado novo aumento no número de casos positivos em Lares, pelo que não poderemos “baixar os 

braços” perante esta doença, invisível, que não tem raça, nacionalidade, sexo ou idade. 

Juntos e com boas práticas vamos vencer. 

 

                                                                                                                                                                             O Provedor 



 

Santa Casa da Misericórdia de Castanheira de Pera 
 

COVID-19                                                                                                                                                                                                   2020/10/17 

 

RECOMENDAÇÃO 
 

A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Castanheira de Pera agradece o esforço que todos 

os colaboradores têm demonstrado no cumprimento das regras e nas atitudes de prevenção que vêm sendo 

adotadas, face à pandemia COVID-19. O maior desejo de TODOS é que nenhum dos envolvidos, utentes, 

colaboradores e voluntários, desta Instituição, seja atingido por esta nefasta doença. 

 

TODOS temos vida própria, TODOS temos família, TODOS precisamos de manter o nosso posto de 

trabalho e cuidar dos nossos Idosos e TODOS queremos o melhor para nós próprios. Assim, apelamos à 

consciência de TODOS os colaboradores para que, neste período de pandemia e de aumento do número de 

casos de infeção por coronavírus, para que não prestem serviços/trabalhos em outros locais/entidades e se 

cinjam ao seu posto de trabalho na nossa Instituição. 

 Conscientes do empenho de todos e na salvaguarda da promoção da saúde e do combate à doença, 

reiteramos o apelo para que todos os comportamentos preventivos continuem a ser cumpridos. 

Juntos, com boas práticas e com a compreensão de TODOS, vamos vencer. 

                                                                                                                                                                             O Provedor 




