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Jornal Noticias

Notificados 19 casos
Subiu para 1720 o numero de infectados pelo novo coronavírus no pais, com a
confirmação, ontem de mais 19 casos positivos identificados nas províncias de Cabo
Delgado, Sofala, Maputo e Cidade de Maputo. Página 1

Vendedores dos mercados estão mais expostos à
pandemia em Pemba
OS vendedores dos mercados da cidade de Pemba, província de Cabo Delgado, têm a
maior taxa de exposição ao novo coronavírus, seguidos dos deslocados, devido à
violência armada, indicam resultados preliminares do inquérito sero-epidemiológico
sobre a Covid-19 naquela urbe.
“Todos os grupos profissionais são afectados, sendo os vendedores de mercados os
mais expostos”, refere o resultado do estudo realizado pelo Instituto Nacional da
Saúde (INS), com total de 4.070 pessoas inquiridas na cidade de Pemba. Página 6

Jornal O País

19 casos positivos de COVID-19 nas últimas 24 horas
Dos novos casos suspeitos testados, 597 foram negativos e 19 foram positivos para
COVID-19. Os 19 casos de hoje reportados, todos são de transmissão local.
http://opais.sapo.mz/19-casos-positivos-de-covid19-nas-ultimas-24-horas

Jovens entre 20 e 40 anos são os mais afectados pela
hepatite no país
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O Hospital Central de Maputo (HCM) registou casos positivos para COVID-19 após
cerca de 200 funcionários terem sido testados, entre eles médicos, enfermeiros e
pessoal administrativo.
http://opais.sapo.mz/dos-mais-de-200-funcionarios-testados-no-hcm-algunsacusaram-positivo-para-a-covid19

Jornal Carta de Moçambique

Covid-19: Cidade de Maputo com maior numero de
casos do país
Depois das províncias de Cabo Delgado e Nampula, agora é a vez da capital do país a
concentrar o maior numero de casos activos do novo coronavírus, tendo actualmente,
um total de 242 casos activos.
https://cartamz.com/index.php/sociedade

Jornal a Verdade

Matola é o novo epicentro da Covid-19 na província
de Maputo, interrompida testagem na província de
Nampula
Mais cinco pacientes foram detetados com o novo coronavírus na cidade da Matola
que o epicentro da pandemia com mais de um terço dos infectados da província de
Maputo.
http://www.verdade.co.mz/matola-e-o-epicentro-da-covid-19-na-provincia-demaputo-interrompida-testagem-na-provincia-de-nampula/

Rádio Moçambique

País: Mais 32 casos de Covid-19 sobem cumulativo
para 1.701 infectados
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Dos 32 casos novos reportados, 29 são de transmissão local e 3 importados. Segundo
a directora Nacional-Adjunta de Saúde Pública, Benigna Matsinhe, dos novos
infectados, 29 são moçambicanos e três estrangeiros.
“ Assim, temos no pais 8 casos da província de Cabo delgado, 1 de tete, 9 da
província de Maputo e 14 da cidade de Maputo e destes, 12 resultam da vigilância nas
unidades sanitárias e

2 de rastreio de contactos. Dos 32 casos novos, 22

correspondentes a 68.7 % são de sexo masculino e 10, que correspondem a 331.2%
são do sexo feminino”, frisou.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/12237-pais-mais-32casos-de-covid-19-sobem-cumulativo-para-1-701-infectados.html

STV
Trabalhadores do Hospital Central de Maputo Infectados pela Covid-19. Jornal da
Noite
Entrevista com o Dr. Eduardo Samo Gudo, Director-geral adjunto do Instituto
Nacional de Saúde, sobre os resultados do inquérito sero epidemiológico de Pemba e
a inauguração do laboratório de Saúde Publica de Pemba. Noite Informativa da STV
Notícias

TV Miramar

Moçambique regista mais 19 casos positivos da covid19
Moçambique registou mais 19 casos positivos nas últimas 24 horas, elevando para
1.720 o cumulativo no país. Dos novos casos suspeitos testados, 597 foram negativos
e 19 foram positivos para COVID-19. Assim, o nosso País tem cumulativamente
1.720 casos positivos registados, dos quais 1.558 de transmissão local e 162 casos
importados. MZ NO AR

INS- DESCOBRIR, ENTENDER E INFORMAR
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