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CÂMARA DE AVEIRO FAZ ENTREGA DE 25.500 UNIDADES
DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
A IPSS E BOMBEIROS
A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) continua o seu trabalho prioritário de combate ao
Coronavírus / Covid-19, com mais uma entrega de 25.500 unidades de Equipamentos de Proteção
Individual (EPI) e 140 litros de gel desinfetante às 26 Instituições Privadas de Solidariedade Social
(IPSS) e às duas corporações de Bombeiros do Município, realizada esta quinta-feira, dia 17 de
junho. Esta é a quinta entrega realizada pela CMA nos primeiros seis meses de 2021 a que
corresponde a entrega total de 167.300 unidades de EPI.
Nestas entregas de EPI, que estão enquadradas na Ação 2 do Programa de Ação de
Apoio à Atividade Social e Económica 2021 / Operação Anti Covid-19 (PAAASE), distribuímos
máscaras cirúrgicas (6.750 un.), máscaras FFP2 (1.680 un.), luvas (13.600 pares), fatos (545 un.),
toucas (925 un.), protetores de sapatos (900 un.), batas (700 un.), aventais (400 un.) e gel
desinfetante (140 litros).
Nesta e noutras entregas de EPI já realizadas, a CMA cuida de realizar uma distribuição
de forma proporcional à dimensão de cada Instituição em termos de Idosos beneficiados e de
Funcionários.
A vacinação que tem vindo a ser concretizada é muito importante e está em
desenvolvimento no Nosso Município e por todo o País, mas a proteção individual com os EPI é
fundamental e tem de continuar a ser uma atitude que temos de praticar a cada momento e todos
os dias.
Reiteramos o agradecimento público pelo excelente trabalho em prol da Vida da Nossa
Boa Gente, dos Dirigentes, Profissionais e Voluntários das IPSS’s e dos Bombeiros, e desejando

que tudo corra bem na Vida das Pessoas e das Instituições, nesta fase delicada e muito importante
do Combate à Pandemia do Coronavírus / Covid-19.
ESTAMOS JUNTOS.
Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores
cumprimentos,
Simão Santana
Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro

