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Jornal Notícias

Moçambique atrasa o pico da pandemia
Moçambique conseguiu atrasar o pico da pandemia do novo coronavírus e como
factor ilustrativo, a taxa de positividade e o número diário de casos positivos
mantiveram-se estacionários nas ultimas três semanas, conforme deu a conhecer o
Director Geral Adjunto do INS, Eduardo Samo Gudo. Página 6

Falta de transporte compromete a prevenção
A crise de transporte na cidade e província de Maputo está a comprometer

a

observância das medidas de distanciamento social. Página 6

Jornal O País

62 novas infecções por Coronavírus no país
É o novo record em 24 horas. Moçambique registou 62 novas infecções por
Coronavírus. Nas últimas 24 horas, o país testou 913 casos suspeitos, dos quais 851
revelaram-se negativos e 62 positivos. Assim, Moçambique soma 1219 casos
cumulativos, dos quais 1119 de transmissão local e 100 importados.
http://opais.sapo.mz/62-novas-infeccoes-por-coronavirus-no-pais

Jornal Magazine

Covid- 19: Moçambique tem 27 pessoas internadas
Moçambique tem vindo a registar um crescimento da epidemia e as autoridades
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sanitárias apontam a implementação rigorosa e Responsável das medias’ de
prevenção da Covid-19 como essencial para a contenção da propagação da pandemia.
Dados do Ministério da Saúde (MISAU) indicavam nesta segunda-feira Para 1219
casos confirrmados, nove mortes, um total de 369 pacientes curados. Página 4

Jornal Carta de Moçambique

Moçambique regista mais 62 infectados nas ultimas
24 horas
Moçambique registou de Domingo para segunda feira, o maior número de infeções
pelo novo coronavírus detectadas em apenas 24 horas, desde a eclosão no pais, em
Marco ultimo, ao serem diagnosticados mais 62 casos, de um total de 913 suspeitos.
https://www.cartamz.com/index.php/sociedade/item/5618-covid-19-mocambiqueregista-mais-62-infectados-em-apenas-24-horas

Rádio Moçambique

País regista mais 62 casos de Covid-19 elevando total
de infectados para 1.219
O país registou nas últimas 24 horas mais sessenta e dois novos casos de infecção da
Covd-19, elevando para mil duzentos e dezanove, o número de pessoas infectadas
pelo novo coronavírus.
Dos novos infectados, testados em laboratórios público e privado, sessenta são de
nacionalidade moçambicana e os outros dois, de nacionalidade ruandesa e sulafricana.
Os dados foram partilhados, esta segunda-feira em Maputo pela directora nacional de
Saúde Pública, Rosa Marlene, na conferência de imprensa de actualização de dados
sobre a Covid-19.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/11934-pais-registamas-62-casos-de-covid-19-elevando-total-de-infectados-para-1-219.html
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Escolas só devem reabrir com transmissão
comunitária controlada, diz OMS
A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomendou hoje que só se reabram as
escolas quando a transmissão comunitária do novo coronavírus esteja controlada,
admitindo que falta saber muito sobre o papel das crianças na pandemia.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/11944-escolas-sodevem-reabrir-com-transmissao-comunitaria-controlada-diz-oms.html

TV Miramar

Moçambique regista mais 62 casos positivos de covid19
Nas últimas 24 horas foram testadas 913 amostras. Dos casos suspeitos, 62 revelaramse positivos para covid-19 e 851 negativos. Assim, o país tem cumulativamente 1219
casos de covid-19, sendo 1119 de transmissão local e 100 importados. MZ NO AR

INS- DESCOBRIR, ENTENDER E INFORMAR
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