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MUNICÍPIO DE NISA REFORÇA AÇÕES DE COMBATE À 

PANDEMIA COVID-19 

A Câmara Municipal de Nisa está atenta ao desenvolvimento da pandemia provocada 

pela Covid-19 que infelizmente afeta todo o país pelo que, recentemente, foram tomadas 

e reativadas diversas medidas com o objetivo de mitigar esta grave situação. 

Em termos de apoio social foi reativado o programa “Nisa Social… leva a si” que 

corresponde a um serviço gratuito prestado pelo Município de Nisa aos seus munícipes, 

com idade igual ou superior a 70 anos, com dificuldades de mobilidade e que, pela sua 

condição, não possam realizar as suas compras, sendo igualmente extensível às pessoas 

em isolamento decorrente da doença Covid-19 ou que estejam em isolamento profilático 

devidamente comprovado. 

A utilização de máscara na via pública tornou-se uma condição obrigatória pelo que foi 

reforçada a distribuição, gratuita, de máscaras em todas freguesias do concelho de Nisa e 

também aos funcionários municipais para os quais se recomenda a utilização e uso 

consciente das mesmas bem como de todos os equipamentos de proteção individual que 

lhes estão distribuídos. 

Com a perspetiva de redução da propagação da doença a Câmara Municipal procedeu, 

em devido tempo e sujeito a avaliação regular, à desinfeção dos equipamentos culturais, 

desportivos, educativos e de funcionamento dos serviços municipais e, na presente 

semana, todos os funcionários efetuaram testes de despiste à doença Covid-19, 

adquiridos num laboratório referenciado pela DGS, realizados por PCR-RT em Unidade 

de Biologia/Patologia Molecular, sendo que as colheitas foram realizadas por exsudado 

nasofaríngeo. 

Para acrescer estas medidas preventivas a Câmara Municipal ajustou o horários dos 

trabalhadores de forma a que os mesmos possam trabalhar em espelho, diminuindo o 

número de funcionários nos locais de serviço, e paralelamente, foi reduzido o horário de 



atendimento público, na Loja do Munícipe ou no Gabinete de Inserção Profissional, 

privilegiando o contato via telefone ou por correio eletrónio para uma eficaz resolução 

dos assuntos de toda a população do concelho. 

Como ação adicional o Município de Nisa cancelou todos os serviços de transporte 

municipal ocasional, nomeadamente o “Transporte Social” e as cedências de transporte 

a instituições e associações como forma de redução da perigosidade de contágio da 

doença. 

Com estas ações as quais serão sujeitas a avaliação e ajustamento sempre que necessário 

e de acordo com as recomendações do Serviço Nacional de Saúde (SNS) a Câmara 

Municipal pretende ser um agente preventivo da evolução da pandemia e apela a toda a 

população que cumpra as regras de uso obrigatório de máscara, distanciamento social, 

higienização das mãos e etiqueta respiratória. 


