
 
 

PONTO DA SITUAÇÃO: 

O Município de Tondela teve conhecimento, nas últimas de 24 horas, de 38 novos 

casos de infeção por Covid-19.  

Neste momento existem no concelho 482 casos ativos e o total de recuperados é de 

425. 

A situação epidemiológica no concelho de Tondela é, neste momento, a exemplo do 

país, bastante preocupante, sendo imprescindível que todos redobremos os cuidados. 

Registamos um número muito elevado de novos casos diários, espalhados por todo o 

território, o que dificulta o rastreio por parte das autoridades de saúde. 

Cumpre-nos informar que, neste momento, verificam-se alguns surtos em lares, que 

estão a ser devidamente acompanhados pela autoridade de saúde, em estreita ligação 

com os serviços municipais de proteção civil, entidades gestoras dos espaços e serviços 

distritais de segurança social. 
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Município de Tondela já manifestou, aos responsáveis regionais, a sua preocupação pela 

carência de meios, nomeadamente das brigadas de intervenção rápida da segurança 

social, claramente insuficientes em função do aumento de casos em estruturas 

residenciais. 

Em parceria com os Bombeiros Voluntários de Tondela foi criada uma equipa de 

desinfeção, de forma a permitir ter resposta rápida de intervenção, quando necessário. 

No seguimento do aparecimento de alguns casos na administração do município, foram 

no tempo oportuno, testados os funcionários adstritos a este serviço, todos com 

resultado negativo. Ontem e hoje, 15 e 16 de janeiro, o Município de Tondela testou 

muitos dos seus funcionários que voluntariamente o desejaram fazer. Estão incluídos os 

assistentes operacionais das escolas. São aguardados os resultados do dia de hoje, 

sendo que ontem apenas um colaborador testou positivo. 

Neste momento é fundamental reforçar o apelo a todos os nossos concidadãos para 

que, mais do que nunca, cumpramos os necessários cuidados: distanciamento físico, 

uso de máscara sempre que estivermos na presença de outros, respeito das normas 

de etiqueta respiratória, desinfeção das mãos e sobretudo Ficar em Casa! 

 

Tondela, 16 de janeiro de 2021 


