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EM DESTAQUE
COVID-19
O Conselho Diretivo da ARSLVT renova o

Esta semana destacamos:

seu sincero agradecimento a todos os

Decreto-Lei n.º 94-A/2020 de 2020-11-03 -

profissionais da Administração Regional de

Altera as medidas excecionais e temporárias

Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT)

relativas à pandemia da doença COVID-19 >

que diariamente dão o seu melhor no
combate à pandemia COVID-19.
LER MAIS >

COVID - MAIS DE 19.100 PESSOAS

USF FONTE DE ÁGUA INICIA ATIVIDADE

CONTACTADAS PELAS EQUIPAS

EM ALCABIDECHE

MULTIDISCIPLINARES DE LVT

A visita de Luís Pisco, Presidente do

Profissionais da Saúde, Segurança Social,

Conselho Diretivo da Administração

Proteção Civil/Municípios e forças de

Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo

segurança têm ido ao terreno sensibilizar a

(ARSLVT) ao Centro de Saúde de

população para as medidas de prevenção da

Alcabideche a 19 de outubro assinalou o

doença, bem como verificar e encontrar

lançamento da Unidade de Saúde Familiar

soluções para quem necessita de apoio

(USF) Fonte de Água. A mais recente

alimentar e realojamento, o que tem tido

unidade funcional do Agrupamento de

um impacto positivo no combate à doença.

Centros de Saúde (ACES) de Cascais vai
servir mais de 8.500 utentes.

LER MAIS >

LER MAIS >

HDS ADAPTA ESTRUTURAS PARA DAR

ARSLVT E O EXÉRCITO PORTUGUÊS

RESPOSTA A SEGUNDA VAGA

REFORÇAM PROTOCOLO DE
COOPERAÇÃO

Em tempo de pandemia é importante
garantirmos todas as condições para a

A articulação entre a ARS, os hospitais da

assistência dos utentes e o HDS procura

Região/SNS e as entidades parceiras é uma

identificar permanentemente todas as

realidade para esta e outras situações/

formas de as melhorar, seja através

patologias, mas atendendo à dinâmica da

mecanismos internos, seja através de

COVID-19, essa articulação tem sido

parcerias conjuntas entre Instituições,

reforçada, procurando antecipar cenários e

potenciando sinergias que beneficiam todos

uma resposta em rede.

os utentes.
LER MAIS >

LER MAIS >

VEJA ESTAS E OUTRAS NOTÍCIAS NO NOSSO PORTAL >

DIAS ASSINALADOS
5 de novembro
Dia do Cuidador
8 de novembro
Dia Mundial da Radiologia
11 de novembro
Dia de São Martinho

ELOGIO

Carla Gomes Diretora Técnica da Residência Geriátrica Casa Minha, elogia a colaboração, celeridade e
empenho de Pompeu Balsa e toda a equipa na testagem dos colaboradores e utentes da Residência
que dirige. A toda a equipa, muitos parabéns!

“Na sequência dos esforços envidados por V. Exas e particularmente pelo Dr. Pompeu Balsa,
foi possível testar todos os nossos Colaboradores e os nossos Utentes na passada 2ª feira e
os resultados não poderiam ter sido melhores, graças a Deus estão todos negativos!
Neste sentido, vimos por este meio agradecer a todas as entidades envolvidas neste
processo, a colaboração, celeridade e todo o empenho, pois só em equipa conseguimos
agilizar as melhores estratégias para fazer face a esta pandemia, que nos deixa tão inseguros
e preocupados, tendo em conta a população que cuidamos.
Estamos juntos nesta luta e continuaremos a realizar todos os esforços no cumprimento
integral todas as normas da DGS e Vossas superiores orientações e que se encontram
reflectidas no nosso Plano de Contingência que actualizaremos sempre que se mostre
necessário. A par disso continuaremos às ações de sensibilização e de formação a todos os
que de forma directa ou indirecta interagem dentro e fora da nossa unidade.
Bem hajam pelo vosso trabalho, sempre importante, mas ainda mais crucial neste contexto
que atravessamos.

ESTÁ A PAR DAS NOVIDADES?
VISITE A ARSLVT NAS REDES SOCIAIS
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