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Jornal Noticias
Cidade de Maputo:
preocupante

Ritmo

de

infeções

mais

O ritmo de infeccões na cidade de Maputo tem estado a aumentar de forma expressiva
o que faz recear que a capital do pais transite para a transmissão comunitária. O
Director Geral Adjunto do INS, esclareceu ontem que, não obstante os casos
expressivos, há outros critérios que devem ser observados para mudança de padrão de
transmissão. Página 01
Instituto Nacional de Saúde: Anúncios de Concurso de aquisição de bens e
arrendamento de imóvel. Página 10

Jornal O País

17 recuperados e mais 41 casos positivos
O país tem mais 17 pessoas recuperadas de COVID-19. Em contrapartida, o
Ministério da Saúde anunciou esta tarde 41 novas infecções por Coronavírus no país.
Todos os infectados são moçambicanos, sendo que 39 casos resultam de transmissão
local e 2 casos são importados.
O país registou, nas últimas 24 horas, mais 41 casos de COVID-19, o que eleva o
número de casos positivos para 2.120, deste universo 1308 são activos.
http://opais.sapo.mz/17-recuperados-e-mais-41-casos-positivos
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Jornal a Verdade

Cidade de Maputo volta ser o epicentro da pandemia
da covid19 em Moçambique mas transmissão
comunitária ainda é só “iminente
A cidade de Maputo voltou a tornar-se no epicentro da pandemia do novo coronavírus
em Moçambique após o diagnostico de dezenas de infectados nesta quinta feira.
http://www.verdade.co.mz/cidade-de-maputo-volta-ser-o-epicentro-da-pandemia-dacovid-19-em-mocambique-mas-transmissao-comunitaria-ainda-e-iminente/

LUSA

Covid-19: Moçambique regista 41 novos casos e sobe
total para 2.120
Moçambique registou mais 41 novos casos positivos de covid-19, nas últimas 24
horas, elevando o total para 2.120, mantendo-se com 15 óbitos, anunciou hoje o
Ministério da Saúde.
"Os casos positivos que anunciamos hoje são de nacionalidade moçambicana", disse a
diretora de Saúde Pública, Rosa Marlene, na atualização de dados sobre a pandemia
no Ministério da Saúde, em Maputo.
https://www.lusa.pt/article/_qKYLk2ZBys4E4EmkwkJaTMSZM5iuSI1/covid-19mo%C3%A7ambique-regista-41-novos-casos-e-sobe-total-para-2-120

Rádio Moçambique

País: Mais 41 casos de infecção pela Covid-19 elevam
cumulativo para 2.120
Com estes dados reportados, esta quinta-feira, aumenta para 2.120, o número de
pessoas infectadas pelo novo coronavírus no país. Os dados foram apresentados, em
Maputo, pela Directora nacional de Saúde Pública, Rosa Marlene.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/12373-pais-mais-41casos-de-infeccao-pela-covid-19-elevam-cumulativo-para-2-120.html
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Miramar

Moçambique regista mais 41 casos positivos de covid19. Confira agora
Nas últimas 24 horas foram realizados 1426 testes de casos suspeitos da Covid-19.
Das amostras testadas, 1385 revelaram-se negativas e 41 positivas para Covid-19.
Assim, o país tem cumulativamente 2120 casos de Covid-19, sendo 1940 de
transmissão local e 180 importados. MZ NO AR

INS- DESCOBRIR, ENTENDER E INFORMAR
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