
 

 

 

Os dados neste boletim fazem referência: de terça-feira, dia 13/10 a domingo, dia 18/10 

 

DESTAQUE DA SEMANA: 

 O Governo decidiu prorrogar por um período de 30 dias, ou seja até ao dia 15 de 
Novembro próximo, a Situação de Alerta em todo território Nacional, nos termos 
da Lei Nº4/2016 - Lei de base da proteção civil e de bombeiros; 
 

 A Cruz Vermelha recebeu na semana passado da Agência Fiduciária de 
Administração de Projectos (AFAP) uma ajuda de géneros alimentícios da primeira 
necessidade no quadro de um projecto do Ministério da Saúde que conta com 
apoio do Banco Mundial em resposta à COVID-19. Trata-se de uma iniciativa para 
um período de três meses no valor de 10 mil dólares americano, cujo o grupo alvo 
são cerca de 150 idosos considerado de grupo de risco. Nesta ajuda, constam 
produtos alimentares como: arroz, feijão, farinha de milho, óleo, açúcar, 
esparguete, sal, atum, salsicha, macarrão, sabão e fósforo. 

        
AFAP entrega a Cruz Vermelha de ajuda alimentar para 150 idosos 

 

DADOS GLOBAIS EPIDEMIOLÓGICOS E VIGILÂNCIA DA COVID-19 NO PAÍS: 

 

NÚMERO DE CASOS 
CONFIRMADOS 

NESTA SEMANA: 
 

04 

NÚMERO DE RECUPERADOS 
NESTA SEMANA: 

 
 

09 

NÚMERO DE ÓBITOS 
NESTA SEMANA: 

 
 

00 

NÚMERO DE CASOS 
HOSPITALIZADOS NESTA 

SEMANA: 
 

00 

 
 

TAXA 
DE ATAQUE : 

 
444/  

100.000 
 

NÚMERO DE CASOS 
ACUMULADOS 

CONFIRMADOS: 
 

933 

NÚMERO DE RECUPERADOS 
ACUMULADOS : 

 

895 

NÚMERO DE ÓBITOS 
ACUMULADOS :  

 

15 

NÚMERO TOTAL DE 
CONFIRMADOS ENTRE O 

PESSOAL DE SAÚDE:  

89* 

Fonte: Departamento de Vigilância – Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe 
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Gráfico 1: Distribuição dos casos positivos e óbitos por distrito 

Fonte: Departamento de Vigilância – Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe 
 

ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DOMÍNIO DE HIGIENE, AGUA E SANEAMENTO 

 Conscluiu-se a colocação de 4 lavatórios no Distrito de Lobata e 3 lavatórios no 
Distrito Lembá, que conta com o financiamento do Comité Internacional da Cruz 
Vermelha (CICR). 

  

Lavatórios colocados nos distritos de Lobata e Lembá 

COMUNICAÇAO DE RISCO E ENGAJAMENTO COMUNITARIO 

 Equipa de voluntarios do Comité de Neves na chegada a Vila de Santa Catarina, no 
Norte da Ilha de São Tomé para actividade de sensibilização da população sobre 
prevenção contra COVID-19. 

 

Voluntários do Comité de Neves na chegada a Vila de Santa Catarina 
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INICIATIVAS GOVERNAMENTAIS NA LUTA CONTRA COVID-19  

 O Governo na sua Sessão Ordinária do Conselho de Ministros da passada semana, 
analisou a situação epidemiológica da evolução da pandemia do coronavírus no 
país, prolongou para mais 30 dias o estado de alerta; 
 

 A semana finda foi marcada com o governo a garantir a continuidade da atenção 
especial que tem vindo a dar aos sectores mais afetados pela pandemia de Covid-
19, alargando até ao mês de Dezembro de 2020, os benefícios de compensação 
remuneratória e da moratória bancária e de água e luz, nos termos do Decreto-Lei 
n.º 7/2020 aos trabalhadores subordinados e por conta própria, afetos aos 
sectores do turismo e afins, hotelaria, restauração, artistas e profissionais músico-
culturais e de artesanato; 
 

 Ministério de Saúde capacita os técnicos de laboratório Nacional de Referência 
sobre a tripla embalagem para o transporte de amostras para o diagnóstico do 
vírus SARS-CoV-2;  

 
 A semana ficou marcada ainda com a formação em biossegurança para os técnicos 

de Laboratório Nacional de Referência; 
 

 As autoridades nacionais de saúde definem a metodologia da sua participação 
conjunta no projecto de busca activa, e comunicação integrada de riscos a 
população, de casos suspeitos de COVID-19, paludismo, PFA e crianças 
incompletamente vacinadas; 
 

 O Ministério da Saúde em parceria com a OMS e UNICEF tomaram parte no 
programa televisivo nacional “Tempo de Reinventar”, para comemorar o Dia 
Mundial de Lavagem das Mãos, onde a mensagem chave foi os cuidados de 
higienização das mãos, direcionada para as comunidades por meio das crianças e 
jovens, nesta fase pandémica de COVID-19. 

 


