Número de novos casos mais
que triplica em apenas 24
horas com 4 mortes em Novo
Progresso
Mais 51 novos casos de coronavírus foram registrados nas
últimas 24 horas. Número três vezes maior do que a média
diária que vinha ocorrendo em Novo Progresso. Os números
constam no boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria
Municipal de Saúde de Saúde nesta quinta-feira, dia 4 de março
de 2021. Com isso, o número total de casos confirmados até
agora é de 1.569. Estes números vem aumentando nos últimos
dois dias.
A média da taxa de contágio para cada 100 novos casos, outros
116 podem ser contaminados.
Leia Também:Prefeitura publica novo decreto para o combate à
Covid-19- via @NpJornal
O Governo municipal voltou publicou novo decreto em base ao do
Governo Estadual nesta quinta-feira (04), e faz apelo para que
a população siga as recomendações de segurança. De ontem para
hoje foram 3 novos óbitos confirmados, totalizando 31 mortes
pela doença em Novo Progresso, desde o início da pandemia.
Médicos alertam para os cuidados, pois segundo eles muitas
dessas mortes poderiam ter sido evitadas com medidas simples
como lavar as mãos, evitar aglomerações e fazer uso da
máscara.
Conforme informações da Secretaria Municípal de Saúde foram
dois óbitos na quarta(03) e dois nesta quinta (04).
Vejam as 3 últimas vítimas de covid-19 em Novo Progresso.

Morador de Alvorada da Amazonia estava esperando trasfereincia
em UTI aéreo , não resistiu e veio óbito nesta quinta-feira
(04).

Chiquinho morador de Santa Julia foi diagnosticado com
convid-19 em Novo Progresso e transferido para
Hospital de Sinop (MT), onde veio óbito nesta quartafeira(03)

Sr. Aristides morador de Novo Progresso Veio Óbito
nesta quinta-feira(04)
Quarto óbito não temos os dados.
Vejam o Boletim desta quinta-feira 4 de março de 2021.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP
(JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404
6835- (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar
até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético.
Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93
981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site:
www.folhadoprogresso.com.br
email:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou
e-mail:
adeciopiran.blog@gmail.com
https://www.folhadoprogresso.com.br/enem-2020-prova-de-reaplic
acao-tem-questao-anulada-saiba-como-conferir-o-gabarito/

