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FIM-DE-SEMANA: País regista 330 recuperados e
306 novos casos da Covid-19
Trezentas e trinta pessoas recuperaram da Covid-19 no fim-de-semana, no mesmo
período em que as autoridades da Saúde anunciaram 306 novos infectados pelo vírus
que causa a doença.
Dados partilhados pelo Ministério da Saúde (MISAU) indicam que dos recuperados,
24 foram anunciados ontem e todos são da província de Cabo Delgado, enquanto 306
foram tornados públicos no sábado. Destes, 236 são da cidade de Maputo e 70 da
província com o mesmo nome.
Assim, o país passa a contar com um cumulativo de 11.605 pessoas recuperadas, de
um cumulativo de 13.768 pessoas que contraíram a doença desde que o registou do
primeiro caso, em Março.
Neste momento, o número de casos activos é de 2.060, sendo que a maioria se
concentra na cidade de Maputo e nas províncias de Maputo e Cabo Delgado, com
1.641, 169 e 67 episódios, respectivamente. Pág. 01
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Coronavírus mata duas pessoas, infecta 377 e 428
recuperam.
Moçambique somou 99 óbitos devido ao novo coronavírus, com o anúncio de
mais duas mortes, na última sexta-feira, pelo Ministério da Saúde (MISAU). Ainda
durante o fim-de-semana, 428 pessoas foram consideradas curadas e outras 377
infectadas. Deste modo, 11.605 (84.3%) já estão livres do vírus num total de 13.
768 infectados, desde Março passado. Pág. 07

Cabo Delgado regista 24 recuperados da COVID-19
em 24 horas
Vinte e quatro pessoas estão livres do novo Coronavírus, na província de Cabo
Delgado, e o país soma 11.605 já sem o vírus, o que correspondente a 84.3% dos
13.768 infectados, indica o Ministério da Saúde (MISAU).
Dos pacientes recuperados, 22 são moçambicanos e dois estrangeiros (de
nacionalidades italiana e tanzaniana).
Sobre a evolução a pandemia no país, o MISAU refere, numa nota enviada ao “O
País”, que mais 191 pessoas testaram positivo para a COVID-19 em 24 horas. Cento e
oitenta destes pacientes são moçambicanos, 10 estrangeiros e um de nacionalidade
“ainda por se apurar”. As novas infecções anunciadas este domingo resultaram de
transmissão local.
Deste modo, já foram diagnosticados 13.768 casos positivos do Coronavírus em
Moçambique, desde a eclosão da doença em Março último. Deste número, 13.464 são
de transmissão local e 304 importados.
A capital do país lidera no número dos recém-infectados, com 151, seguida pela
província com o mesmo nome, com 17 pacientes.
https://opais.co.mz/noticia/cabo-delgado-regista-24-recuperados-da-covid-19-em-24-h
oras

Lusa
Covid-19: Moçambique regista 191 novos casos e sobe
total para 13.768
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Maputo, 08 nov 2020 (Lusa) - Moçambique registou mais 191 novos casos positivos
do novo coronavírus nas últimas 24 horas, subindo o total para 13.768 casos positivos
e mantendo-se com 99 óbitos, anunciou o Ministério da Saúde.
Dos novos casos anunciados hoje, 180 são moçambicanos e dez são estrangeiros,
verificando-se um caso de nacionalidade desconhecida, indica o comunicado de
atualização de dados do Ministério da Saúde.
Moçambique contabiliza um acumulado de 13.768 casos positivos de infeção pelo
novo coronavírus, dos quais 13.464 casos são de transmissão local e 304 importados.
O país conta ainda com 24 novos casos de pessoas dadas como recuperadas, o que
sobe o total para 11.605 (84%), havendo um total de 511 pessoas internadas.
https://www.lusa.pt/article/eNK2ztERs5yMKJ4Tbo3SVzMSZM5iuSI1/covid-19mo%C3%A7ambique-regista-191-novos-casos-e-sobe-total-para-13-768

Rádio Moçambique

País: Mais 191 casos da Covid-19 elevam total para
13.768 infecções
O País registou mais 191 novos casos positivos do novo coronavírus, nas últimas 24
horas, subindo o total para 13.768 infecções.
Um comunicado do Ministério da Saúde sobre a actualização de dados da Covid-19
indica que Moçambique contabiliza um acumulado de 13.768 casos positivos de
infecção pelo novo coronavírus, dos quais 13.464 são de transmissão local e 304
importados.
O país conta ainda com 24 novos casos de pacientes recuperadas da covid-19, o que
sobe o total para 11.605, o número de pessoas totalmente livres da doença, no país.
O Ministério da Saúde aponta que o número de óbitos pela Covid-19 mantem-se em
99.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/13933-paismais-191-casos-da-covid-19-elevam-total-para-13-768-infeccoes.html

Media Mais TV
Actualização diária da Covid-19: Moçambique regista mais 191 casos e 24
recuperados. Jornal da Mais
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Tv Miramar

Moçambique regista mais 24 recuperados e 191 casos
de Covid-19
O número de pessoas recuperadas da Covid-19 continua a subir no país, com o
registo, nas últimas 24horas de mais 24 pessoas totalmente recuperadas desta doença.
Assim, Moçambique tem 11.605 pessoas recuperadas da Covid-19.
A informação foi avançada pelo Ministério da Saúde, através do boletim diário de
actualização da Covid-19 que aponta também para mais 191 casos positivos de
Covid-19, dados que elevam o cumulativo para 13.768 casos positivos registados.
Não foi comunicada nenhuma morte pela Covid -19, o que mantém o número de
vítimas mortais, ou seja 99. Fala Moçambique

STV
Propagação da Covid-19: País registou 191 novos casos da doença elevando o total de
casos positivos para 13.768. Jornal da Noite

TVM
Evolução da Covid-19: Diagnosticados 191 novos casos do SARS-COV-2 no país
Telejornal
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