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ASSUNTO: ATUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA NO CONCELHO DO
BOMBARRAL
No contexto da atual situação de pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), a
situação epidemiológica no país permanece em evolução e importa informar a população da
evolução da pandemia a nível local.
No concelho do Bombarral foram hoje registados mais 4 novos casos positivos de COVID-19,
passado a um total de 16 casos confirmados no concelho do Bombarral, dos quais 11 estão
ativos. Com exceção de um dos casos, de referir que os restantes estão direta e indiretamente
relacionados com a atual situação que se verifica na empresa “O Melro”.
Relativamente a esta empresa importa dar nota que durante o dia de hoje todos os seus
colaboradores foram testados por equipas do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM),
aguardando-se agora os respetivos resultados. De referir ainda que a empresa regista atualmente
11 casos ativos, 5 dos quais são residentes no concelho do Bombarral. Dada a situação é
expectável que se venha a verificar um aumento do número de casos confirmados nos próximos
dias, estando a situação a ser devidamente acompanhada pelas autoridades de saúde.
Mais se informa que a Comissão Municipal de Proteção Civil do Bombarral e a Comissão Distrital
de Proteção Civil de Leiria voltaram a reunir na manhã desta sexta-feira, dia 5 de junho. A reunião
teve como objetivo analisar a evolução epidemiológica da Covid-19 no concelho do Bombarral,
bem como definir as medidas a tomar no caso de se verificar um aumento significativo do número
de casos de infeção.
Num

primeiro momento, foi decidido fazer um reforço da sensibilização junto dos

estabelecimentos de restauração e bebidas, no sentido de adotarem a melhores práticas no que
diz respeito ao distanciamento entre clientes.
Ficou ainda equacionada a realização de uma nova reunião, em função do número de infetados
resultante dos testes realizados esta sexta-feira, na qual se irá ponderar a aplicação de medidas
adicionais com vista à redução dos ajuntamentos de pessoas, que se têm verificado nesta fase de
desconfinamento.
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A Proteção Civil do Bombarral apela para que seja mantida a serenidade e para que sejam
cumpridas todas as recomendações da Direção-Geral da Saúde e das demais autoridades. Em
caso de sintomas, apela-se à população que utilize a linha SNS24 (808 24 24 24).
Reforça-se uma vez mais a importância da adoção das recomendações de saúde, higiene e
etiqueta respiratória, entre outros:
•

Tape o nariz e a boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o
cotovelo, nunca com as mãos) e deite sempre o lenço de papel no lixo;

•

Lave as mãos frequentemente e sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

•

Mantenha o distanciamento social de pelo menos, 2 metros.

Mantenha-se informado através de fontes oficiais. Não seja veículo de informação não
confirmada. Sempre que se justificar serão emitidos novos comunicados sobre a atual situação
epidemiológica no Concelho do Bombarral.
Bombarral, 05 de junho de 2020
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