INFORMAÇÃO
Caros Associadas e Associados
Tentamos comunicar através das "Informações e Avisos" afixados nas nossas dependências e
postos na página da internet, para que os associados da Lacobrigense - Associação de Socorros
Mútuos, acompanhem o que vamos fazendo.
Dizer que vivemos tempos difíceis é uma redundância, mas continua a ser verdade.
Julgo, ou melhor, tenho a certeza que temos vindo a fazer o melhor que sabemos num momento
em que os cenários se alteram com tanta rapidez que esvaziam qualquer planeamento.
Com o sangue de mareantes e navegadores no nosso ADN, podemos dizer que neste momento
"navegamos à vista". Esperamos ter o bom senso e sorte necessárias para sair desta
Pandemia, não como náufragos mas antes como sobreviventes.
Quando esta infeliz situação do COVID-19 se apresentou, de imediato estabeleceram-se
princípios e regras, nos quais foi determinante a colaboração das Direcções Clínica e Técnica,
da Enfermeira Coordenadora, e da Gestão, resultando numa série de procedimentos e normas,
desde Planos de contingência, passando por Instruções aos funcionários e Adaptação às novas
realidades, o Adiamento sine die da Assembleia Geral, a Aplicação de normas restritivas ao
atendimento personalizado, Ao prazo para reembolso de benefícios, excepcionalmente alargado,
Ao encerramento temporário da nossa Clínica, mantendo embora o atendimento telefónico,
como elo de ligação entre os nossos utentes e os nossos prestadores de serviços, Na Farmácia,
atendendo as indicações do INFARMED, o uso do postigo destinado ao atendimento nocturno
para atendimento, enfim, uma série de procedimentos nada habituais numa entidade nascida e
destinada ao contacto próximo com as pessoas. Não parece, mas estamos em guerra.
Tudo isto, atendendo à conjuntura actual, pandemia de Covid-19 e de acordo com as directrizes
da DGS e do INFARMED, tendo sempre em consideração a segurança dos utentes, funcionários
e colaboradores.
Aliás, foram os próprios médicos, enquanto nossos prestadores de
serviços que, embora se mostrando disponíveis para urgências justificadas, quiseram
salvaguardar-se para mais tarde retomarem a sua colaboração com a Lacobrigense.
Estamos assim a dar cumprimento às regras impostas tentando ao mesmo tempo proteger todos
os intervenientes de molde a que possamos continuar, no depois.
Não podemos esquecer que quem "conduz" os eventos, é a pandemia. Nós vamos tentando
gerir a situação, adaptando-nos aos cenários que surgem.
Há no entanto um denominador
comum e do qual não abdicamos.
Preservar o estado de saúde dos nossos funcionários,
de molde a que estejam em condições de servir o público, mantendo, simultaneamente, tanto
quanto possível, a sanidade física de quem nos procura.
Para a Farmácia já nos foi sugerido a colocação de resguardos, anteparas ou abrigos, para
quem a procura.
Entendemos que fazê-lo era negar os princípios que temos vindo a
implementar, ou seja as obrigações legais emitidas pelo INFARMED e pela Direcção Geral de
Saúde, para evitar os aglomerados e a existência de locais ou superfícies susceptíveis de
fixação e transmissão do vírus, procedimentos, aliás que os estabelecimentos similares e outros

usam. Não é de todo o mais confortável!
medidas à medida.

É verdade mas, para tempos excepcionais,

Não me canso de elogiar o profissionalismo e o sentido de consciência social dos funcionários
da Lacobrigense (Clínica, Farmácia e Escritórios) que, isto é importante, poderiam ter optado pela
ausência, usando alguns dos meios que o governo colocou ao dispôr e não o fizeram.
Tendo o Associativismo como princípio a Gestão Democrática pelos Sócios, por serem
organizações democráticas controladas por eles e nas quais devem participar activamente,
disponham dos nossos contactos, página web (htpss//alacobrigense.pt), Telefone (282 764
826) e mail (geral@alacobrigense-asm.pt), para sugestões, críticas, enfim, ajudas.
Agradecendo o vosso suporte, desejando determinação no enfrentar destes obstáculos,

defendam-se, protegendo-se cada um para proteger todos.
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