Caros contemporâneos
Como é do conhecimento público, Cabo Verde tem 4 casos de contaminação positiva
do Coronavírus e um óbito. Cinco dos casos foram identificados na ilha da Boavista e
um na ilha de Santiago, cidade da Praia. Destes, houve um óbito, na Boavista, na
passada Terça-Feira, dia 24 de Março de 2020. A ilha da Boavista está, desde então,
em quarentena durante as próximas duas semanas, para evitar o contágio. Segundo o
Primeiro Ministro de Cabo Verde, há "Interdição de voos domésticos de e para a
Boavista. Interdição de transporte de passageiros através de navios comerciais e de
pesca. Exceção para situações sanitárias, evacuações de doentes e situações de
emergência e de repatriamento". Informou ainda que vão ainda ser encerrados "todos
os serviços públicos e privados, empresas públicas e privadas, com exceção de
farmácias e serviços públicos e privados de saúde, forças de segurança e serviços de
proteção civil, serviços portuários e aeroportuários".
Para impedir o alargamento e contaminação da população de Cabo Verde, o Governo
de Cabo Verde lançou campanhas de informação e sensibilização sobre como lavar as
mãos, distanciamento social, decretou o encerramento de instituições públicas,
limitação do horário de funcionamento dos restaurantes e bares, redução de números
de pessoas no mesmo sítio, etc. Cabo verde tem hoje um site oficial, www.covid19.cv
afim de se evitar a divulgação de informações falsas.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), para vencermos esta "guerra" vamos
ter de fazer testes a uma grande parte da população. Quanto mais testes a Saúde
Pública fizer, menor é o risco de óbitos no país. O ministro da Saúde de Cabo Verde,
Dr. Arlindo Rosário, revelou que o Laboratório Nacional de Virologia passará a realizar
testes ao novo coronavírus a partir do final da segunda semana de Março e vai
também ter capacidade para despistar casos de outras doenças, como dengue e zika.
O Dr. Rosário indicou ainda que, além do laboratório que tem feito testes às pessoas
que chegam de países com casos de coronavírus (e não só), o Governo mobilizou 750
mil dólares em todos os ministérios para fazer frente às demandas, contratou cerca de
100 profissionais de saúde e assinou contratos para a compra de equipamentos
médico-hospitalares.

Os kits com os testes para o diagnóstico do coronavírus são relativamente
dispendiosos e Cabo Verde não tem possibilidades económicas, neste momento, para
cobrir todas a necessidades do país. Porque juntos somos mais fortes, venho por este
meio solicitar à nossa Comunidade na Suécia o apoio, “o juntar as mãos” pelo nosso
Cabo Verde. Com o nosso apoio, podemos ajudar o país a adquirir os 2.000 testes que
cobrem uma parte da necessidade e que fazem toda a diferença para o nosso país.
Encontrar kits com os testes, não foi fácil, mas com algum esforço, conseguimos
identificar as melhores opções. Necessitamos, no entanto, de fazer um "insamling"
para também conseguirmos, com a maior urgência possível, o montante para a
compra dos testes. Cada kit de teste (unidade) custa 8 dólares e 75 cêntimos, com
transporte incluído, conforme se anexa na carta da Certificação do teste e a fatura próforma. A sua contribuição pode ser enviada via:
Swish: 076-946 02 84,
Conta bancária: SEB 5372 02 16357 .
Como disse o Alicio, um dos incentivadores da ideia de ajudar Cabo Verde "Juntos
somos mais fortes: Por um Cabo Verde com o controle sobre o COVID-19”.
Um bem-haja!
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