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COVID- 19: MUNICÍPIO DE ANADIA CRIA MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

 

Conter e prevenir a propagação do novo coronavírus no concelho são prioridades atuais da 

Câmara Municipal de Anadia. Nas últimas semanas, tendo em conta o Plano de Contingência 

Municipal e o Plano de Emergência Nacional, têm sido adotadas várias medidas, em 

coordenação com a Autoridade Nacional de Saúde Local, a GNR e a Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Anadia. Estão ainda a ser preparadas medidas adicionais, capazes 

de responder, rápida e eficazmente, a um possível agravamento do surto. 

A autarquia anadiense já colocou à disposição do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo 

Vouga vários equipamentos municipais, devidamente apetrechados, para utilização, alternativa e 

imediata, em caso de necessidade. Neste momento, a Câmara Municipal de Anadia tem 120 

camas disponíveis que poderão, por exemplo, ser utilizadas como residência temporária, em caso 

de evacuação de utentes de lares de idosos. 

Por parte da autarquia, estão a ser empenhados todos os esforços para que seja possível 

disponibilizar um maior número de camas e também outros equipamentos de proteção 

individual, indispensáveis nesta “luta” contra a propagação do novo coronavírus. Ao nível 

social, o Município de Anadia está atento a todas as situações relevantes, decorrentes desta 

pandemia, tendo implementado para o efeito medidas que visam atenuar dificuldades de pessoas 

isoladas e dos mais desfavorecidos.  

O executivo municipal apela a todos os munícipes para que se mantenham em casa, saindo 

apenas em caso de estrita necessidade. Solicita ainda a todos para que cumpram 

escrupulosamente as orientações da Direção-Geral da Saúde e dos Serviços Municipais de 

Proteção Civil. 
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