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Jornal Domingo

Nenhum caso da Covid-19 nas unidades
O serviço nacional penitenciário (SERNIC)

ainda não registou até o momento

nenhum caso positivo da Covid-19 nos estabelecimentos penitenciários. Página 16

Mais 24 casos da Covid-19
O MISAU anunciou ontem mais 24 casos da Covid-19 em Moçambique, somando
deste modo 1135 casos de infeção pelo novo coronavírus. Paralelamente, o numero de
caos sobe para 349, com o registo de mais 5 indivíduos completamente recuperados
nas ultimas 24 horas. Página 26

Jornal O País

COVID-19: Mais 24 casos no país
Dos novos casos suspeitos testados, 1.057 foram negativos e 24 foram positivos para
COVID-19, todos de nacionalidade moçambicana. O país testou 1.081 casos suspeitos
nas últimas 24 horas. Destes, 831 foram testados em laboratórios do sector público e
250 em laboratórios do sector privado. Das amostras testadas, 9 provêm da Província
de Cabo Delgado, 87 de Nampula, 53 da Zambézia, 155 de Tete, 116 de Sofala, 2 de
Inhambane, 128 de Gaza, 128 da Província de Maputo e 153 da Cidade de Maputo.
http://opais.sapo.mz/covid19-mais-24-casos-no-pais
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Jovem com COVID-19 “desaparecido” na Zambézia
Um jovem de 26 anos, que testou positivo ao novo coronavírus, está desaparecido no
distrito de Nicoadala, na Zambézia. As autoridades estão à sua procura por forma a
ser submetido ao isolamento para evitar contaminações.
Passam cerca de duas semanas que o jovem em causa testou positivo ao novo
coronavírus encontra-se desaparecido no distrito de Nicoadala, na Zambézia. A
situação preocupa as autoridades que dizem estar à procura do referido jovem.
http://opais.sapo.mz/jovem-com-covid19-desaparecido-na-zambezia

Rádio Moçambique

País: Mais 24 novos casos da Covid-19, elevando total
para 1.135 infectados
O País registou nas últimas 24 horas, vinte e quatro novos casos positivos da Covid19, elevando para mil cento e trinta e cinco, o número de casos de infecção pelo novo
coronavírus. Um comunicado do Ministério da Saúde indica que os vinte e quatro
casos reportados, fazem parte de mil e oitenta e uma amostras testadas nos
laboratórios dos sectores público e privado.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/11893-pais-mais-24novos-casos-da-covid-19-elevando-o-total-para-1-135-infectados.html

TV Miramar

Pais regista mais 24 casos da Covid-19
Moçambique registou neste sábado mais 24 casos da Covid -19 e soma 1135 casos
de infeção pelo novo coronavírus. Paralelamente, o numero de caos sobe para 349,
com o registo de mais 5 indivíduos completamente recuperados nas ultimas 24 horas.
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TVM

Atualização Covid-19 MISAU
Moçambique tem 24 novos infectados e cumulativamente 1.135 casos positivos
registados, sendo 1.049 de transmissão local e 86 casos importados. Moçambique tem
neste momento um cumulativo de 27 indivíduos internados devido à COVID-19.
Destes, 5 continuam sob cuidados hospitalares. Os indivíduos que continuam
internados, tem patologias crónicas diversas, associadas a COVID-19.
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