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15 de dezembro de 2020 
 
Exmo./a. Sr./Sra.  
 
Recomendações sobre o coronavírus - casas com várias pessoas 
 
Durante a atual pandemia de Covid-19, há o risco de transmissão comunitária da infeção, 
nomeadamente dentro de agregados e entre grupos de agregados.  
 
Se a casa com várias pessoas for constituída de pessoas de agregados diferentes, para o 
propósito destes regulamentos, os residentes da propriedade devem ser considerados como um 
único agregado. 
 
Devemos lembrá-los/as de que as restrições sobre encontros com pessoas no interior também 
se aplicam às casas com várias pessoas, o que significa que pessoas de outros agregados não 
deverão entrar na propriedade. Para além disso, na eventualidade de que um inquilino tenha um 
resultado positivo no teste da Covid-19 ou apresente sintomas da Covid-19, as regras sobre o 
isolamento para contactos próximos e outros membros do agregado aplicar-se-ão a todos os 
ocupantes. Pode consultar mais informações sobre o autoisolamento aqui - 
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-test-and-protect/pages/who-needs-to-
self-isolate/  
 
Se uma pessoa no seu agregado tiver um resultado positivo no teste da Covid-19, as outras 
pessoas são obrigadas a autoisolarem-se durante 14 dias, a não ser que comecem a apresentar 
sintomas, sendo que nesse caso deverão marcar um teste e continuar a isolar-se durante o 
período todo. Para marcar um teste, consulte -  https://www.gov.uk/get-coronavirus-test.  
 
Deve limpar as áreas partilhadas e superfícies tocadas pelas pessoas com mais frequência para 
ajudar a reduzir a propagação do vírus. Para mais informação consulte o website NHS Inform - 
https://www.nhsinform.scot/coronavirus 
 
Esta informação encontra-se disponível em várias línguas e formatos. Consulte 
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-
19 para mais informação.  
 
Se necessitar de mais informação, não hesite em entrar em contacto.  
 
Atenciosamente,  
 

Environmental Health 
Gordon House 
Blackhall Road 
Inverurie 
AB51 3WA 
Tel: 03456 081207 
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