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Jornal Noticias
Cidade de Maputo:
epidemiológico

Arranca

inquérito

sero-

Inicia próxima semana, o inquérito sero-epidemiológico na cidade de Maputo, como
parte das acções de resposta e controle da propagação do novo coronavírus nesta
região.
Eduardo Samo Gudo, Director Geral Adjunto do NS disse que o resultado da
operação ajudara a entender melhor a pandemia nesta área geográfica. Página 01

Evolução da pandemia
Até ao dia 31 de Marco tinha sido registado a nível mundial um total de 750.890
casos e 36.405 óbitos, indicando desta modo níveis elevados de transmissão e
mortalidade considerável.
Em Moçambique estão definidos quatro planos de contingência da pandemia da
covid-19, em função da crescente gravidade da situação. Página 08

Jornal O País

MISAU reporta mais 56 casos por Coronavírus
O País tem cumulativamente 1.864 casos positivos registados, dos quais 1.635 de
transmissão local e 175 casos importados. Até hoje, Moçambique testou
cumulativamente 57.730 casos suspeitos, dos quais 1570 nas últimas 24 horas. Destas,
1.162 amostras foram testados em laboratórios do sector público e 408 amostras
foram testados em laboratórios do sector privado.
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http://opais.sapo.mz/misau-reporta-mais-56-casos-por-coronavirus

Jornal a Verdade

Dezenas de casos da Covid-19 em Cabo Delgado,
novos trabalhadores da Montepuez Ruby Mining e
Kenmare infectados
Três dezenas de novos infectados pelo novo coronavírus foram diagnosticados na
sexta feira na província de Cabo Delgado e vários trabalhadores da Ruby Mining.
http://www.verdade.co.mz/dezenas-de-novos-casos-da-covid-19-em-cabo-delgadonovos-trabalhadores-da-montepuez-ruby-mining-e-kenmareinfectados/?fbclid=IwAR2SRNE3OuwFt7kZXqJBH8Wc3GlLFVsQWEK7r_zAGNz
Oot4oQU4rUE5fC1k

Rádio Moçambique

País: Mais 56 casos de infecção pela Covid-19 sobem
total para 1.864
Um comunicado do Ministério da Saúde recebido, esta sexta-feira na nossa redacção,
indica que dos cinquenta e seis novos, quarenta e seis são do sexo masculino e dez do
sexo feminino. Do total dos novos casos, cinquenta e três são indivíduos de
nacionalidade moçambicana, um sul-africano, um zambiano e um hondurenho.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/12282-pais-mais-56casos-de-infeccao-pela-covid-19-sobem-total-para-1-864.html

TV Miramar

Moçambique regista mais 56 novos casos de covid-19
O país tem agora um cumulativo de 1.864 casos de covid-19, com o registo nas
últimas 24horas de mais 56 casos. Os dados facultados há instantes pelo Ministério da
Saúde indicam que 54 casos são de transmissão local e 02 importados. MZ NO AR

INS- DESCOBRIR, ENTENDER E INFORMAR
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