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Jornal Notícias

Notificadas 62 novas infeções
O numero de casos da Covid-19 aumentou

para 1330 com o registo de mais 62

infeções, entre terça e ontem. Do universo de casos anunciados, a província de
Maputo contribui com30. Página 1

Saúde com mais meios de testagem da Covid-19
O MISAU acaba de reforçar a capacidade de recolha de amostras da Covid-19. Com
efeito, o INS recebeu 12. 500 zaragatoas e 6000 reagentes da petrolífera TOTAL.
Página 6

CIDADE E PROVÍNCIA DE MAPUTO: Aumento de
casos preocupa a Saúde
O MINISTÉRIO da Saúde (MISAU) está a monitorar a evolução da situação
epidemiológica na cidade e província de Maputo, devido ao número de casos da
Covid-19 registados nas últimas 48 horas. A medida deve-se ao registo de um
número significativo de novas infecções que poderão colocar a região no padrão de
transmissão comunitária caso esta tendência persista nos próximos dias.
https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/2018-05-04-10-20-41/97876-cidade-e-provincia-demaputo-aumento-de-casos-preocupa-a-saude
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PM recomenda acção multissectorial contra HIV até
2030
O COMBATE do HIV/Sida deve privilegiar uma abordagem multissectorial, na qual
cada entidade tem de assumir a responsabilidade para que menos pessoas fiquem
infectadas ou morram devido à doença e, deste modo, garantir-se o controlo da
epidemia até 2030. A orientação foi deixada pelo Primeiro-Ministro, Carlos
Agostinho do Rosário, quando dirigia ontem, em Maputo, a I Sessão do Conselho
Directivo do Conselho Nacional do Combate ao SIDA (CNCS).
https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/2018-05-04-10-20-41/97862-pmrecomenda-accao-multissectorial-contra-hiv-ate-2030

Jornal O País

Tete e Quelimane passam a diagnosticar COVID-19
Depois das cidades de Nampula, Beira e Maputo as cidades de Quelimane e Tete
passam igualmente a diagnosticar a COVID-19, 19 usando equipamento do tipo
GeneXpert. A informação foi avançada, hoje em Maputo, pelo Ministro da Saúde,
Armindo Tiago, que não detalhou o facto, mas avançou que a descentralização dos
locais de testagem continuará para a cidade de Pemba, nos próximos dias.
O ministro falava depois ter recebido da Total, 12.500 kits de recolha de amostras,
6000 reagentes para a testagem da COVID-19.
http://opais.sapo.mz/tete-e-quelimane-passam-a-diagnosticar-covid19

COVID-19: 62 casos nas últimas 24 horas
Dos novos casos suspeitos testados, 744 foram negativos e 62 foram positivos para
COVID-19. O País tem cumulativamente 1330 casos positivos registados, sendo 1195
de transmissão local e 135 casos importados. Moçambique testou cumulativamente
42.551 casos suspeitos, dos quais 806 nas últimas 24 horas. Destes, 805 foram
testados em laboratórios do sector público e 1 em laboratórios do sector privado.
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http://opais.sapo.mz/covid19-62-casos-nas-ultimas-24-horas

Rádio Moçambique

País regista 62 novos casos de Covid-19, elevando
total para 1.330 infectados
O país registou, nas últimas 24 horas, sessenta e dois casos positivos do novo
coronavírus, elevando para mil, trezentos e trinta, o número de pessoas infectadas pela
Covid-19. Um comunicado do Ministério da Saúde refere que os 62 casos reportados
fazem parte das oitocentas e seis amostras testadas nos laboratórios do sector público
e privado.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/11984-pais-registasessenta-e-dois-novos-casos-de-covid-19-elevando-para-1330.html

TV Miramar

Encerrado posto fronteiriço entre África do Sul e
Moçambique
O posto de travessia com Moçambique de Lebombo, na África do Sul, encontra-se
encerrado. Segundo o Serviço Nacional de Migração, um funcionário sul-africano foi
diagnosticado com Covid-19. Assim, a fronteira de Ressano Garcia do lado
moçambicano também encontra-se encerrada. MZ NO AR

INS- DESCOBRIR, ENTENDER E INFORMAR
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