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Jornal Notícias

Situação da Covid-19 no fim-de-semana
Quarenta e seis pessoas testaram positivo para a Covid-19 no fim-de-semana,
passando o pais a ter um cumulativo de 1157 infectados e 20 foram dadas como
recuperadas. Página 1

Propagação da Covid-19
O grande hotel na cidade da Beira, onde residem milhares de pessoas, esta em vias de
se transformar num grande foco de contaminação pelo novo coronavírus, dada a
precariedade das condições em que vivem aqueles cidadão. Página 5

Jornal O País

Mais 22 infecções e 15 recuperados da COVID-19 em
Moçambique
Moçambique registou, nas últimas 24 horas, mais 22 novas infecções e 25 casos
totalmente recuperados da COVID-19, segundo o comunicado do Ministério da Saúde
que “O País” teve acesso. De acordo com os dados do MISAU, até hoje, em
Moçambique foram testados, cumulativamente, 39.948 casos suspeitos, dos quais 857
nas últimas 24 horas. Destes, 613 foram testados em laboratórios do sector público e
244 em laboratórios do sector privado.
http://opais.sapo.mz/mais-22-infeccoes-e-15-recuperados-da-covid19-emmocambique
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COVID-19: Angónia em alerta máximo depois da
reabertura da fronteira com Malawi
Localizado a 230 quilómetros da cidade de Tete, o distrito de Angónia ainda não
registou casos positivos da Covid-19. Entretanto, as autoridades já estão em prontidão
para atender possíveis cenários de contaminação, principalmente depois da reabertura
da fronteira com o Malawi – país que conta com mais de 1000 casos - no passado
sábado (dia 04).
http://opais.sapo.mz/covid19-angonia-em-alerta-maximo-depois-da-reabertura-dafronteira-com-malawi

Jornal a Verdade

Pemba ultrapassa duas centenas de infectados pela
Covid-19
A cidade de Pemba 7 ultrapassou neste Domingo as duas centenas de infectados pela
covid-19, num dia em que o cumulativo em chegou aos 1157 casos positivos.
http://www.verdade.co.mz/pemba-ultrapassa-duas-centenas-de-infectados-pela-covid19/

Rádio Moçambique

País regista mais 22 casos da Covid-19 e eleva total de
infecções para 1.157
No país, dos novos casos suspeitos testados nas últimas 24 horas nos laboratórios do
sector público privado, 835 foram negativos e 22 positivos para COVID-19. Um
comunicado do Ministério da Saúde (MISAU) recebido na nossa redacção indica que
o país tem cumulativamente 1.157 casos positivos registados, sendo 1.070 de
transmissão local e 87 casos importados.
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https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/11915-pais-registamais-22-casos-da-covid-19-e-eleva-total-de-infeccoes-para-1-157.html

Jornal Público

Tem duvidas sobre Coronavírus?
Divulgadas as plataformas de comunicação nomeadamente, Fica Atento, Pensa e
autoavaliação. Página 24

TV Miramar

Propagação do coronavírus
Moçambique é um dos 50 países do mundo em que a propagação do novo coronavírus
esta a acelerar. MZ NO AR
Em Nampula houve uma aceleração significativa de testagem da Covid-19, após a
inauguração do laboratório para o efeito. MZ NO AR

TVM

Moçambique tem mais 22 casos da Covid-19 e eleva
total de infecções para 1.157
Nas ultimas 24 horas o MSAU anunciou que o pais registou mais 22 casos de infeção
pelo novo coronavírus. Telejornal
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