Declaração Sobre Caso Suspeito COVID 19 – 06 de março 2020
Senhoras e senhores jornalistas,
Bom dia

Quero através dos órgãos de comunicação social, comunicar oficialmente aos Cabo-verdianos
e Cabo-verdianas, no País e na diáspora, que o teste realizado ao caso suspeito de infeção
por coronavírus deu negativo.
Reafirmar que Cabo Verde continua até este momento sem nenhum caso de infeção por
coronavírus.
A epidemia do coronavírus constitui uma ameaça a nível mundial com risco elevado de
transmissão, risco esse que Cabo Verde não está isento.
Medidas importantes vêm sendo tomadas pelo Governo para fazer face a epidemia,
nomeadamente na locação de recursos financeiros, humanos e materiais.
 Assim, informamos que setenta e sete mil contos foram mobilizados do orçamento dos
vários Ministérios;
 Já foram contratados cerca de 100 profissionais de saúde, para reforçar as equipas
sanitárias de vigilância aeroportuárias, nos espaços destinados ao isolamento dos
doentes nos Hospitais e nos Centros de Saúde;
 Já foi contratualizado através de ajuste direto a compra de equipamentos medicohospitalares para as áreas de cuidados especializados num valor de 38 mil contos;
 Também já foram adquiridos equipamentos de proteção individual;










Foi igualmente intensificado a estratégia de comunicação através dos meios de
comunicação social, da produção de folhetos informativos, realização de palestras nas
escolas, nas empresas, entre outros;
Contamos que até ao final da segunda semana do mês de março o nosso laboratório
de virologia já terá capacidade para realizar o teste para o coronavírus;
Na próxima terça feira, com a honrosa presidência de S.E. o Sr. Primeiro Ministro será
apresentado o Plano Nacional de Contingência para a Prevenção e Controlo do COVID19;
Os profissionais de saúde em todas as ilhas, de todas as estruturas de saúde e nos
vários níveis de governação estão fortemente empenhados a trabalhar arduamente por
forma a reforçar a nossa capacidade de vigilância, deteção precoce e contenção;
Queremos felicitar as equipas nacionais e locais de intervenção rápida, que integram
representantes de vários Ministérios e Instituições Públicas e Privadas pelo excelente
trabalho que vêm realizando;
Agradecer ainda, o apoio precioso dos nossos parceiros de cooperação bilateral e
multilateral;
Destacar a importante cooperação técnica entre o Instituto Nacional de Saúde Pública
e os Institutos Ricardo Jorge de Portugal e Pasteur de Dakar;
Agradecer os órgãos de comunicação pelo enorme contributo que vem prestando de
forma altamente profissional e responsável;
Por fim reafirmar o nosso dever e compromisso de falar sempre a verdade aos CaboVerdianos.
O Ministro
-/Dr. Arlindo do Rosário/-

