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CÂMARA MUNICIPAL DE NISA CONTINUA A
“TESTAR! TESTAR! TESTAR!”
Atento e preocupado, desde primeira hora, com a saúde pública e o bem-estar da
população, o Município de Nisa não descura a atitude preventiva continuada e avançou
para mais uma campanha de testagem à COVID-19, esta última destinada à comunidade.
Esta campanha, que decorrerá semanalmente, e que teve início esta sexta-feira (29/01),
foi principalmente dirigida aos membros das Mesas das Assembleias de Voto, da votação
de 24/01; aos membros das Juntas de Freguesias e respetivos funcionários; aos
funcionários de supermercados, mercearias, padarias, incluindo lojistas e funcionários
do Mercado Municipal; aos Bombeiros Voluntários de Nisa; às forças de segurança do
Posto Territorial da GNR de Nisa; aos colaboradores dos serviços públicos abertos à
comunidade; aos colaboradores das Entidade Bancárias e CTT; aos colaboradores do
CLDS “éNisa éCoesão”; aos agentes funerários e seus colaboradores; e a outros entidades
cuja atividade profissional envolve contacto direto com público.
Nesta primeira testagem, foram realizados cerca de 200 testes rápidos, amostras
recolhidas por exsudado nasal (nasofaríngeo), não tendo resultado nenhum teste positivo.
A iniciativa surge no âmbito das medidas de prevenção e combate à COVID-19 que a
autarquia desenvolve desde a primeira hora, aquando da disseminação do tenebroso
vírus em contexto Nacional, designadamente no 1º trimestre de 2020! Tal proatividade e
atitude prudente da autarquia incidiu, inicialmente, nas IPSS ’s do concelho que se
encontravam a trabalhar em espelho, nomeadamente as Santas Casas da Misericórdia de
Alpalhão, Arez e Amieira do Tejo, e o Centro Social de Tolosa, cujas equipas foram
testadas, semanalmente, durante dois meses.
Em maio, aquando da reabertura das escolas, a Câmara Municipal testou todo o pessoal
docente de não docente do Agrupamento de Escolas de Nisa, e em agosto os funcionários
das Piscinas Municipais, por forma a prevenir possíveis contágios no decorrer da
abertura ao público daquela infraestrutura.
A chegada das temperaturas baixas fez crescer o número de infetados por todo o país, e
em novembro a autarquia iniciou mais uma ação de despiste e análise molecular à SARSCoV-2, desta vez aos seus próprios funcionários, apoiando também, a pedido, a Santa
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Casa da Misericórdia de Amieira do Tejo, que solicitou esse auxílio ao município para
testar os seus colaboradores.
A “liberalização do Natal” impulsionou a autarquia a agir novamente e preventivamente,
criando uma campanha de testes à COVID-19 destinada aos estudantes do concelho, mas
a residir fora do mesmo, que regressavam a casa para a celebrar com as famílias a
referida quadra festiva.
O novo ano 2021 trouxe consigo o início da vacinação, processo que a Câmara Municipal
acompanhou de perto com otimismo e esperança nos lares do Concelho, mas que não fez
descurar o seu empenho na prevenção e esquecer a missão de testar sempre que as
situações assim o exigem, tal como aconteceu no início deste mês, quando os números
do boletim epidemiológico dispararam (dado os surtos registados nas IPSS’s), e a
autarquia avançou para uma nova ação de testagem a todos os seus funcionários.
Ao todo, a Câmara Municipal de Nisa realizou, por sua iniciativa, cerca de 1200
testes de análise à SARS-CoV-2 no espaço de 10 meses, tendo já recontratado com o
laboratório com quem tem desenvolvido este profícuo trabalho de prevenção, tanto para
a campanha destinada à comunidade que se iniciou hoje, como para futuras situações
preventivas.
Recorde-se ainda que esta é apenas uma ação do conjunto de medidas elencadas pelo
Município de Nisa para o combate à pandemia COVID-19, entre as quais estão medidas
económico-sociais, o programa de entrega ao domicílio “Nisa Social… Leva a si!”, a
higienização e desinfeção de espaços públicos, entre outras de cariz preventivo.
Em breve, novas ações serão anunciadas!!!

Município de Nisa – Gabinete de Relações Públicas e Informação

| Telef.: 245410000 Ext. 344 |

mail: informacao@cm-nisa.pt

