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Jornal Notícias

Pais soma mais duas mortes por Covid-19
Mais duas pessoas perderam a vida devido à Covid-19, elevando para dezanove o
cumulativo de óbitos provocados pela doença, segundo dados partilhados ontem pelo
Ministério da Saúde, que anunciou ainda 78 novos casos positivos. Os casos positivos
resultam de amostras testadas em laboratórios do INS e do sector privado. Página 01

Covid-19: Gaza desdobra-se para evitar transmissão
comunitária
As autoridades de saúde de Gaza desdobram-se para evitar a iminente transmissão
comunitária da Covid-19 nesta parcela do pais, que registava um cumulativo de 103
casos activos até terça feira. Página 06

Jornal O País

Moçambique com mais duas mortes, 78 infectados e
41 recuperados da COVID-19
O país registou mais duas mortes por COVID-19 na província de Manica e cidade de
Maputo. O Ministério da Saúde diz que as vítimas são de nacionalidade moçambicana
e tinha 34 e 75 anos de idade, respectivamente
Relativamente ao óbito ocorrido na província de Manica, o jovem “foi admitido no
Hospital Provincial de Chimoio no dia 05 de Agosto com um quadro de doença
crónica grave e perdeu a vida em menos de 24 horas de internamento”, ou seja, no dia
06.
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http://opais.sapo.mz/mocambique-com-mais-duas-mortes-78-infectados-e-41recuperados-da-covid19-

Jornal a Verdade
Dois mortos e perto de oito dezenas de novos infectados pela
Covid-19 em Moçambique
Mais dois indivíduos perderam a vida com o novo coronavírus em Moçambique que
registou perto de oito dezenas de novos infectados, elevando para 2.559 o cumulativo
de casos positivos. Na Cidade de Maputo, nesta quarta-feira (12), o total de casos
positivos da covid-19 aproximou-se das sete centenas.
http://www.verdade.co.mz/dois-mortos-e-perto-de-oito-dezenas-de-novos-infectadospela-covid-19-emmocambique/?fbclid=IwAR3dmHuJb1Qxg6pwnNJxHJy_ToAr_N2HdXynabReUSkt
Scuzu58gJEEzCq4

Jornal LUSA

Covid-19: Moçambique regista mais dois óbitos e
sobe total de infeções para 2.559
Moçambique registou, nas últimas 24 horas, mais dois óbitos pelo novo coronavírus,
elevando o total de vítimas mortais para 19, num dia em que o número de casos subiu
para 2.559, anunciou o Ministério da Saúde.
https://www.lusa.pt/article/w45O%7evnHPxVlNAKcM9K76zMSZM5iuSI1/covid19-mo%C3%A7ambique-regista-mais-dois-%C3%B3bitos-e-sobe-total-deinfe%C3%A7%C3%B5es-para-2-559

Rádio Moçambique

O país registou, de terça-feira para hoje, mais dois
óbitos devido a COVID-19 elegendo para 19 o
número de mortes provocadas pela doença.
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Trata-se de dois cidadãos de sexo masculino de 34 anos e 74 anos de idade que deram
entrada semana passada no hospital provincial em Manica e da Polana caniço na
Cidade de Maputo. Jornal da Noite
Processo do Inquérito Sero-epidemiológico em Quelimane, província da
Zambézia. Café da Manhã (Quelimane)

STV

Propagação do novo coronavírus
País regista mais duas mortes pelo novo coronavírus e eleva o número de óbitos para
19.
País registou, nas últimas 24 horas, 78 casos do novo coronavírus, elevando o número
de infecções para 2.559. Jornal da Noite

TV Sucesso
Prevenção da Covid-19 Manica: Presidente da Assembleia Provincial preocupada
com a onda de desinformação nas zonas rurais.
Combate à Covid-19 no país: Ministério de Saúde promove campanha de testagem a
Covid-19 nos terminais de transportes rodoviárias. Jornal Principal

TV Miramar

Moçambique regista mais dois óbitos e 78 casos de
Covid-19
Subiu para 19 o número de mortes provocadas pela pandemia em Moçambique, com
o registo de dois óbitos em pacientes infectados pelo novo coronavírus, um na
província de Manica e um na Cidade de Maputo, ambos de nacionalidade
moçambicana.
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Nas últimas 24 horas foram testadas 1110 amostras, destas 78 revelaram-se positivas
para Covid-19, elevando o cumulativo de casos positivos para 2559. Fala
Moçambique

TVM
Nas últimas 24 horas registado mais dois óbitos da Covid-19, contabilizando um total
de 19 mortos .
Presidente da República encoraja jovens a engajarem-se no combate a Covid-19.
Frelimo apela aos jovens a juntarem-se na prevenção e combate a Covid-19. Tele
Jornal

INS- DESCOBRIR, ENTENDER E INFORMAR
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