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Jornal Noticias
Mais 50 infectados pelo novo coronavírus
Mais 50 pessoas testaram positivo para a Covid-19, elevando para 2079 o numero de
pessoas infectadas , segundo a informação partilhada ontem pelo MISAU. Página 01
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Arrancaram há dias os preparativos para a realização do inquérito sero
epidemiológico a volta da pandemia do novo coronavírus a ter lugar na cidade da
Beira na ultima semana deste mês. A informação foi avançada ontem pela Directora
provincial dos Assuntos Sociais, Priscilla FIlomone. Página 06

Jornal O País

Profissionais de saúde estão “na linha-da-frente” no
inquérito sero-epidemiológico
Cerca de 150 profissionais de saúde do Hospital Geral de Mavalane foram submetidos
ao inquérito sero-epidemiológico e teste rápido da COVID-19. Já com um caso
positivo do novo coronavírus, os inqueridos consideram que o processo poderá ajudar
na contenção da doença naquela unidade sanitária.
“Primeiro, tem que haver um consentimento do profissional de saúde, uma vez que a
participação é voluntária. Segundo, temos a colheita das amostras de sangue que é
para o efeito do teste rápido e terceiro, faz-se uma sessão de entrevista”, enumerou
Mussagy Manuel.
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“Todo caso positivo confirmado a partir do Instituto Nacional de Saúde, este
indivíduo passa para o protocolo do Ministério da Saúde que é adoptar todas as
medidas de prevenção de modo a evitar maior transmissão do vírus”, revelou o
investigador do Instituto Nacional de Saúde.
http://opais.sapo.mz/profissionais-de-saude-estao-na-linhadafrente-no-inqueritoseroepidemiologico-

50 novos casos de COVID no país
Moçambique testou cumulativamente 63.725 casos suspeitos, dos quais 1352 nas
últimas 24 horas. Destas, 1056 amostras foram testadas em laboratórios do sector
público e 296 amostras foram testadas em laboratórios do sector privado.
Das amostras testadas nas últimas 24h em laboratórios do sector público, 21 provêm
da Província de Niassa, 135 da Província de Cabo-Delgado, 68 da Província de
Nampula, 85 da Província da Zambézia, 85 da Província de Tete, 35 da Província de
Manica, 48 da Província de Sofala, 9 da Província de Inhambane, 5 da Província de
Gaza, 240 da Província de Maputo e 325 da Cidade de Maputo.
http://opais.sapo.mz/50-novos-casos-de-covid-no-pais

Jornal a Verdade

Nova explosão de covid-19 evidencia transmissão
comunitária na cidade Maputo
Embora as autoridades sanitárias não admitam a existência de transmissão
comunitária do novo coronavírus na cidade de Maputo, pelo segundo dia consecutivo
foram diagnosticados dezenas de novos infectados que posicionaram a capital de
Moçambique como a segunda província com o maior numero de casos positivos da
Covid-19.
http://www.verdade.co.mz/nova-explosao-de-covid-19-evidencia-transmissaocomunitaria-na-cidade-da-maputo/

2

Rádio Moçambique

Pais: mais 50 casos positivos de covid-19
Mais 50 pessoas testaram positivo para a Covid-19, elevando para 2079 o numero de
pessoas infectadas , segundo a informação partilhada ontem pelo MISAU. Jornal da
Manhã.

Moçambique tem mais 50 casos positivos de covid-19
O país registou 50 casos positivos da Covid-19 que resultam da testagem 1352
amostras nas últimas 24 horas. Os 50 casos positivos esta quarta-feira reportados, são
todos de transmissão local, sendo que 49 são cidadãos de nacionalidade moçambicana
e 1 de nacionalidade indiana. MZ NO AR

INS- DESCOBRIR, ENTENDER E INFORMAR
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