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Jornal Noticias

Combate à Covid-19 no Corredor da Beira: INS
recomenda medidas específicas de controlo
O DIRECTOR-GERAL do Instituto Nacional de Saúde (INS), Ilesh Jani, defendeu
segunda-feira na Beira a necessidade de ser implementadas medidas específicas
de controlo no Corredor da Beira como forma de evitar a propagação da Covid19 nesta região do país. O responsável reconheceu que o Corredor da Beira
tem uma influência económica importante, mas que devido à natureza da
actividade é necessário implementar algumas medidas específicas de controlada
propagação do novo coronavírus.
https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/beira/97798-combate-a-covid-19-nocorredor-da-beira-ins-recomenda-medidas-especificas-de-controlo

NOVO CORONA VIRUS: OMS admite transmissão
Pelo ar e pede que se evite espaços fechados.
A Organização Mundial da Saúde admitiu nesta terça feira haver provas de que o
novo coronavírus se transmite pelo ar e recomendou medidas como evitar espaços
fechados. Página 30

COVID-19: Vinte e oito casos positivos em mais de
mil testes
MOÇAMBIQUE tem estado a aumentar, progressivamente, a sua capacidade
diária de testagem do novo coronavírus, tendo entre segunda-feira e ontem
realizado 1104 testes de casos suspeitos, dos quais 28 se revelaram positivos. Do
total de testes 601 foram realizados em laboratórios públicos 503 em privados.
https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/2018-05-04-10-20-41/97790-covid-19vinte-e-oito-casos-positivos-em-mais-de-mil-testes

1

Jornal O País

Sobe para 1071 casos positivos de COVID-19 no país
Moçambique tem mais 31 casos positivos de COVID-19. Das amostras testadas nas
últimas 24h, 219 provêm da Província de Cabo Delgado, 25 de Nampula, 2 da
Zambézia, 28 de Tete, 33 de Manica, 7 de Sofala, 87 de Inhambane, 111 da Província
de Maputo e 44 da Cidade de Maputo. 57 pessoas recuperaram.
http://opais.sapo.mz/sobe-para-1071-casos-positivos-de-covid19-no-pais

Jornal a Verdade

Covid-19 explode em Mueda,
infectadas em Moçambique

mais

crianças

A covid-19 explodiu nesta quarta-feira (08) no Distrito de Mueda com a
identificação dezenas de infectados num dia em que Moçambique registou 31
novos pacientes que aumentaram para 1.071 o cumulativo de casos positivos, 93
são crianças.
http://www.verdade.co.mz/covid-19-explode-em-mueda-mais-criancasinfectadas-em-mocambique/

Covid-19 propaga-se pelas províncias de Nampula e
Zambézia
O novo coronavírus está a propagar-se pelas províncias de Nampula e Zambézia
com a identificação de novos infectados nos distritos de Nacala, Milange,
Maganja da Costa e Pebane que aumentaram para 1.040 o cumulativo de casos
positivos.
http://www.verdade.co.mz/covid-19-propaga-se-pelas-provincias-de-nampulae-zambezia/

Sapo Noticias

COVID-19: Moçambique regista mais 31 infeções e
sobe total para 1.071 casos
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Moçambique registou, nas últimas 24 horas, mais 31 casos de infeção pelo novo
coronavírus, elevando o total para 1.071, mantendo os oito óbitos, anunciou hoje o
Ministério da Saúde.
https://lifestyle.sapo.mz/saude/saude-e-medicina/artigos/covid-19-mocambiqueregista-mais-31-infecoes-e-sobe-total-para-1-071-casos

Beira transfere cinco mil vendedores para fazer face
à COVID-19
s mercados formais e informais são considerados principais focos de
contaminação do novo coronavírus, segundo deu a entender, na Beira, o
Director-Geral do Instituto Nacional de Saúde, Ilesh Jani. Por conta disso, o sector
de saúde sugere a reorganização destes locais. É um exercício que não se afigura
fácil tendo em conta que os mercados acolhem diariamente um elevado número
de pessoas de todas as idades, entre elas vendedores e compradores, a busca de
sobrevivência, contudo torna-se importante a requalificação dos mesmos por
forma a evitarem-se contaminações comunitárias da COVID-19.
http://opais.sapo.mz/beira-transfere-cinco-mil-vendedores-para-fazer-face-a-covid19
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Mercados são focos de contaminação da Covid-19
Ilesh Jani, Director Geral do Instituto Nacional de Saúde, defende que os mercados
constituem focos de contaminação pelo novo coronavírus, contudo o Conselho
autárquico da Beira não tem recursos para a requalificação dos mercados
Jornal da Noite
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