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Jornal Noticias

Pemba já pode testar Covid-19
A província de Cabo Delgado possui desde ontem

capacidade para testar a covid-

19 com a inauguração na cidade de Pemba do laboratório de testagem , o que significa
que deixa de recorrer a capital do pais ara o efeito.
O Director do INS disse que a instituição que dirige vem criando capacidade de
diagnostico, vigilância epidemiológica e monitoria permanente de doenças
infecciosas. Página 6

Jornal O País

Pemba já tem laboratório de testagem do
Coronavírus
Moçambique conta mais um laboratório de saúde pública que vai aumentar a
capacidade de testagem e diagnóstico do novo Coronavírus. Trata-se do segundo a
entrar em serviço desde a eclosão da pandemia e foi instalado no Hospital Provincial
de Pemba, a maior unidade sanitária de Cabo Delgado. Com capacidade para realizar
200 testes por dia, o novo laboratório foi inaugurado pelo ministro da Saúde, esta
quinta-feira. A infraestrutura “irá imediatamente impactar no tempo de resposta no
diagnóstico em casos suspeitos” do novo Coronavírus, uma vez que “já não há
necessidade de envio de amostras para Maputo”, explicou Armindo Tiago, ministro
da Saúde.
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http://opais.sapo.mz/pemba-ja-tem-laboratorio-de-testagem-do-coronavirus

Mais 25 casos positivos da COVID-19 em
Moçambique
Subiu de 1557 para 1582 o número de casos positivos da COVID-19 em
Moçambique. Segundo o Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas, mais 25 pessoas
testaram positivo, elevando o número de casos para 1582.

Jornal a Verdade

Mais duas dezenas de novos infectados pela covid-19
na cidade de Pemba
Mais duas dezenas de novos infectados pelo novo coronavírus foram identificados na
região com transmissão comunitária e onde o cumulativo ultrapassa duas centenas de
casos positivos.
http://www.verdade.co.mz/mais-de-duas-dezenas-de-novos-infectados-da-covid-19na-cidade-de-pemba/

Carta de Moçambique

Covid-19: MISAU diz não estar a perceber que tipo
de transmissão está a perceber que tipo de
transmissão esta a ocorrer em Maputo
Continua difícil declarar a província e cidade de Maputo como estando em padrão de
transmissão comunitária do novo coronavírus, tal como aconteceu com as cidades de
Nampula e Pemba.
https://www.cartamz.com/index.php/sociedade/item/5701-covid-19-misau-diz-naoestar-a-perceber-que-tipo-de-transmissao-esta-a-ocorrer-na-provincia-e-cidade-demaputo
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Rádio Moçambique

País: Mais 25 infecções pela COVID-19. Total sobe
para 1.582 casos
Subiu para 1.582 o cumulativo de infectados pela Covid-19 no país, com o registo
esta quinta-feira de mais 25 casos positivos da doença. Os 25 casos positivos hoje
reportados, resultam de 629 amostras testadas nas últimas 24 horas. O anúncio foi
feito pela directora Nacional de Saúde Pública, Rosa Marlene, na Conferência de
Imprensa para a actualização dos dados da Covid-19.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/12172-pais-mais-25infeccoes-pela-covid-19-total-sobe-para-1-582-casos.html

Vacinas só deverão surgir na segunda metade de
2021, diz OMS
O responsável pelo programa de Emergências Sanitárias da Organização Mundial de
Saúde afirmou hoje que não haverá vacinas para a covid-19 antes da segunda metade
de 2021, apesar de "sinais de esperança" nos testes clínicos a decorrer.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/12163-vacinas-sodeverao-surgir-na-segunda-metade-de-2021-diz-oms.html

TV Miramar

Moçambique regista mais 25 casos de covid-19
O país passou de 1.557 casos positivos da COVID-19 para um cumulativo de 1582. É
um acréscimo de mais 25 casos que resultam da testagem de 629 casos suspeitos nas
últimas 24 horas. Todos casos hoje reportados são de transmissão local e encontramse em isolamento domiciliar. Segundo o Ministério da Saúde segue agora o processo
de mapeamento dos seus contactos. MZ NO AR
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TV Miramar

Propagação da Covid-19 no pais
Moçambique regista um cumulativo de 1582 pessoas infectadas pelo novo
coronavírus, depois de registar mais 25 casos positivos. Manhã Informativa

Pemba já tem laboratório de testagem do
Coronavírus
Foi inaugurado ontem o laboratório de Saúde Pública na província de Cabo Delgado.
Manhã Informativa

INS- DESCOBRIR, ENTENDER E INFORMAR
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