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Jornal Noticias
Covid-19: Um óbito em Manica e Inhambane sem
casos
Numero de vitimas mortais devido àCovid-19 no país passou para 17, com o anuncio
de mais um óbito ontem, mesmo dia em que houve a indicação de 70 novas infeccoes,
elevando para 2.481 o cumulativo de casos positivos. Página 01

Quelimane: Inquérito sero-epidemiológico abrange
seis mil pessoas
Seis mil moradores da cidade de Quelimane, província da Zambézia, serão
submetidos ao inquérito epidemiológico da Covid-19, que decorre desde ontem para a
identificação de possíveis focos da doença e definir respostas mais eficazes para o seu
controlo.
O Director Geral1 do INS , Eduardo Samo Gudo, lembrou que Quelimane é a quarta
cidade onde o inquérito sero-epidemiológico é administrado pelo facto de ser uma
urbe com potencial risco, na medida em que é vizinha de Nampula, onde foi declarada
a transmissão comunitária da Covid-19. Página 01
Instituto Nacional de Saúde: Anuncio de abertura de concurso para a contratação de
um Oficial de Contabilidade. Página 21

Rússia anuncia primeira vacina contra Covid-19
Presidente russo, Vladimir Putin anunciou ontem que a Rússia criou a primeira vacina
a nível mundial contra a Covid-19 denominada Sputnik. Página 32
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Correção: Director Geral Adjunto do INS
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Jornal O País

Coronavírus causa 17a morte e mais 70 infectados em
Moçambique
Mais uma pessoa morreu por coronavírus no pais, o que eleva o total de mortos para
17, desde Marco deste ano. A vitima, da província de Manica, tinha 22 anos de idade.
Desde segunda feira houve 70 pessoas infectadas e outras 50 curadas. Página 16

Província de Inhambane sem coronavírus
Já não há pessoas com o novo coronavírus na província de Inhambane, garante o
Ministério da Saúde. Página 16

Jornal a Verdade

Jovem morre de covid19 no Chimoio, explosão de
infectados no Chókwé Moçambique
Um jovem de sexo masculino faleceu no passado doa 06.8 devido a Covid-19 em
Chimoio, é a décima sétima vitima da pandemia em Moçambique. Nesta terça feira,
foi registada uma explosão de novos casos positivos no município de Chókwé.
www.verdade.co.mz/jovem-morre-de-covid-19-no-chimoio-explosao-de-infectadosno-chokwe/?fbclid=IwAR3sBwIK-9LOEoJcBweOfuSchRDT1MquB8NTcW9IdGXv2mqkEDHQzOWFFI

Livenews48
Província de Inhambane "terra da boa gente" livre
da covid-19
A província de Inhambane é a primeira do país a tornar-se livre da covid-19, dos 50
casos de infecção de covid-19 que haviam sido notificados naquele ponto do país
todos estão completamente recuperados, ficando assim aquela região do país com
zero casos do novo Coronavírus "Covid-19".
https://web.facebook.com/livenews4882

Rádio Moçambique

País regista 17º óbito pela Covid-19 e 70 novos casos
de infecção
O país registou nas últimas 24 horas mais um óbito devido a Covid-19, elevando para
dezassete o total de mortes provocadas pela doença. Trata-se de um cidadão de
nacionalidade moçambicana, de 22 anos, do sexo masculino, que deu entrada no
Hospital Provincial de Chimoio na última quinta-feira, onde veio a perder a vida
devido a complicações respiratórias.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/12451-pais-regista17-obito-pela-covid-19-e-70-novos-casos-de-infeccao.html

STV
Propagação da Covid-19: Transmissão comunitária
em Maputo
Entrevista com o Director Geral do Instituto Nacional de Saúde, Ilesh Jani.
Arrancou hoje o inquérito sero-epidemiológico da Covid-19 na cidade de Quelimane.

Miramar
Moçambique regista mais um óbito e 70 casos
positivos de covid-19
O País registou mais um óbito em paciente infectado pelo novo coronavírus, na
província de Manica. Trata-se de um jovem de 22 anos de idade, de nacionalidade
moçambicana. Assim, Moçambique conta com 17 óbitos por covid-19.
Nas últimas 24 horas, foram testadas 892 amostras, sendo que dos novos casos
suspeitos 70 revelaram-se positivos para covid-19, elevando o cumulativo de casos
positivos para 2481. FALA MOCAMBIQUE
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