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Jornal Noticias
Mais um morto e sete novas infeções: Numero da
Covid-19 não param de crescer
Um individuo comCovid-19 perdeu a vida na madrugada de ontem no Hospital
central de Nampula, elevando para 14 o numero de óbitos devido a pandemia no país.
Ainda ontem arrancou na cidade de Maputo o inquérito sero-epidemiológico que vai
abranger 11 mil cidadãos, trabalho que visa apurar a magnitude e dinâmica da covid19 neste ponto do pais.
Nota: Usado o gráfico do INS (analise epidemiológica) Página 01

Pandemia propaga-se a ritmo acelerado no país
Ritmo de propagação da Covid-19 no país registou um aumento na ultima semana
epidemiológica, comparando com os anteriores períodos. Dados apresentados por
Sérgio Chicumbe Director de Inquéritos no INS, deixaram claro que o facto de o país
não estar pior que boa parte dos países vizinhos, não deve gerar ilusões, pois a
pandemia continua a propagar-se.
Nota: Usado o gráfico do INS (analise epidemiológica) Página 06

Relatório do Presidente da República, enviado à
Assembleia da República: Funcionamento das
instituições
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Resultados preliminares do Estudo realizado em Junho na Cidade de Maputo pelo
INS mostram que no geral as instituições privadas estão a implementar as medidas de
prevenção, ao contrario de uma parte das instituições publicas. Página 08

Jornal O País

Inquérito sero epidemiológico sobre
abrange 11 mil pessoas em Maputo

Covid-19,

A capital do pais com 399 da Covid-19, é o segundo ponto do pais com mais óbitos,
depois de Nampula. do total das infeções, apenas 85 recuperaram desde marco
passado.
O vírus não anda de casa em casa, mas já está em muitas na cidade de Maputo. Como
o vírus chega nas famílias, é o que procura-se descobrir, desde esta segunda feira
Temos uma equipe formada de 84 inquiridores divididos em 14 equipes, explicou a
Delegada do INS na Cidade de Maputo, Edna Viegas. Página 05

Cidadão indiano
Moçambique

morre

por

coronavírus

em

Um homem de 45 anos de idade de nacionalidade indiana, morreu na madrugada
desta segunda feira, no Hospital Central de Nampula por causa do coronavírus,
informou o MISAU. Página 05

Jornal Carta de Moçambique

Covid-19: Arranca hoje o inquérito
epidemiológico na cidade de Maputo

Sero-

Arranca hoje, 03 de Agosto, o inquérito Sero-epidemiológico na cidade de Maputo,
com vista a perceber que tipo de transmissão esta a ocorrer na capital do pais
O Director Adjunto do INS, Eduardo Samo Gudo, disse que ainda não se pode
declarar a província e cidade de Maputo como estando em transmissão comunitária,
atendendo e considerando a taxa de positividade que ronda entre os 3% comparando
com Nampula 8% e Pemba 9%.
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https://cartamz.com/index.php/sociedade/item/5766-covid-19-arranca-hoje-inqueritosero-epidemiologico-na-cidade-de-maputo?fbclid=IwAR1qXCC-Lp5jgeH1gpmYU8gVNiOuk_68V8XPaUvBGG27m7WWYCyd_wNUss

Jornal a Verdade

Pandemia
do
coronavírus
estabilizada
em
Moçambique enquanto não existe coragem para
impor “novo normal”
Há mais de dois meses que a pandemia do novo coronavírus esta estabilizadas em
Moçambique, sem cumprir a recomendação da OMS de testar, testar r enquanto não
existe coragem do Presidente da República para impor o novo normal com a COvid19.
http://www.verdade.co.mz/pandemia-da-covid-19-estabilizada-em-mocambiqueenquanto-nao-existe-coragem-para-impor-novonormal/?fbclid=IwAR0stSzenQD03rSl8f2CXt5gDpgHP_ZgSBApHoGD0P98VgW9xfNMThzxkc
Nota: Usado o gráfico do INS (analise epidemiológica)

Rádio Moçambique

Pais regista 14º óbito por Covid-19. Mais 27 casos
totalizam 1.973 infectados
Moçambique registou mais uma morte devido a Covid-19. Nas últimas 24 horas o
país registou também mais vinte e sete novos casos da Covid-19, segundo anunciou a
directora nacional-adjunta de Saúde Pública, Benigna Mastinhe.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/12327-pais-regista14-obito-por-covid-19-mais-27-casos-totalizam-1-973-infectados.html
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