Aveiro, 17 de março de 2020

NOTA DE IMPRENSA
Combate ao Covid-19/Coronavirus na Região de Aveiro
CIRA lança campanha de angariação de Equipamentos para o CHBV
A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) em contacto
permanente com o nosso Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV) no combate à
Pandemia Covid-19/Coronavirus e respondendo à solicitação da Presidente do
CA/CHBV, Dra Margarida França, com a perspetiva muito clara da necessidade
crescente que vamos ter nas próximas semanas, lançou uma “Campanha de
Angariação de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para o CHBV”, nas
suas três unidades hospitalares: Aveiro, Águeda e Estarreja, junto dos Cidadãos,
Entidades e Empresas da Região de Aveiro, apelando ao espírito de colaboração ativa
de todos.
Os EPI em causa são os seguintes:
- Máscaras cirúrgicas;
- Respiradores FFP2;
- Fatos protetores L e M;
- Luvas S, M, L.
A CIRA continuará a cooperar com as Entidades Locais, Regionais e Nacionais
no que seja necessário e sublinha a importância da resposta da sociedade civil a este
pedido, dado que cada vez mais o combate ao Coronavirus / Covid-19 se encontra
centralizado no CHBV, sabendo que neste momento há duas situações mais críticas:
1. A Saúde dos Profissionais com um número relevante de infetados com o
Coronavirus;
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2. A necessidade de equipamentos individuais de proteção (EPI) e de
ventiladores.
Para diligências de entrega de equipamento deve ser contactado o Secretariado
da Administração do CHBV pelos seguintes números de telefone: 234 378 302 (geral) e
962 145 386 (Florbela Anjos).
Vamos Todos Ajudar nesta Luta Contra o Coronavirus / Covid-19 e pela
Vida de Todos, fazendo chegar ao CHBV este material.

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores
cumprimentos,
José Ribau Esteves,
Presidente da CI Região de Aveiro.
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