Nota de Imprensa nº 3

23/02/2021

MUNICÍPIO DE NISA REALIZA TESTES À
COVID-19 NAS FREGUESIAS DO CONCELHO
Numa contínua estratégia de testagem preventiva à COVID-19, a Câmara Municipal de
Nisa procedeu à descentralização da campanha, estendendo-a às freguesias do Concelho,
para assim corresponder à maior abrangência da população em geral
Tendo sido suspenso o Transporte Nisa Social, serviço gratuito disponibilizado pela
autarquia e que parte da população depende para se fazer deslocar à sede de concelho, o
Município de Nisa assegura desta forma que nenhum munícipe deixe de usufruir desta
campanha gratuita.
Esta operação surge na sequência das ações continuadas de testagem desenvolvidas
desde o início da pandemia, encetada logo em abril de 2020 juntos dos lares do concelho
com funcionamento em espelho, ao que se seguiram, entre outras, testagens aos
funcionários municipais, alunos e professores. Já em janeiro de 2021, aquando da
renovação do estado de emergência nacional, alargaram-se as atenções a primeiro a
grupos específicos e recentemente à população em geral.
Desde então, foram realizados cerca de seis centenas de testes rápidos de antigénio, com
amostras recolhidas via exsudado nasal (nasofaríngeo) por laboratório referenciado
pela DGS. Ainda que os indicadores epidemiológicos apontam para uma substancial
redução dos casos ativos no concelho, o Município de Nisa “não desarma” na luta contra
a COVID-19. As primeiras freguesias a receber esta campanha municipal de testagem à
COVID-19 foram Alpalhão e Tolosa, tendo ocorrido esta terça-feira, 23 de fevereiro, com
a manifesta adesão responsável de 200 munícipes inscritos. Nas próximas semanas, a
ação irá estender-se às restantes freguesias, bem como se irão manter as testagens
semanais na sede de concelho, mediante inscrição prévia.
As inscrições decorrem através do endereço de e-mail testagemcovid@cm-nisa.pt ou
pelo contacto 245 410 000 (em dias úteis) e, em função da afluência, e mediante
prioridades previamente estabelecidas, a Câmara Municipal definirá grupos limitados de
agendamentos de acordo com a capacidade de execução por parte do laboratório e por
forma a evitar ajuntamentos.
TESTAR! TESTAR! TESTAR … É O LEMA QUE PREVALECE!
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