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GOVERNO DE TIMOR-LESTE E ORGANIZAÇÃOMUNDIAL DE SAÚDE

Nas últimas semanas tem-se registado um agravamento da situação da pandemia da COVID-19 a
nível nacional, com a confirmação da existência da variante delta no país e com um grande aumento
do número de infetados, de hospitalizações, de casos graves da doença e de óbitos.

Durante o mês de agosto, o pior deste o início da pandemia, Timor-Leste registou um total de 5.784
casos de infeção pelo novo coronavírus e 41 pessoas morreram com COVID-19.

A situação é especialmente preocupante no Município de Díli, onde prevalece a variante Delta, que é
muito mais infecciosa e perigosa do que as variantes do coronavírus difundidas anteriormente.

Ainda que a vacinação contra a COVID-19 esteja a avançar positivamente em todo o país e apesar da
sua comprovada eficácia na prevenção de casos graves e mortes, tem se verificado um aumento de
infetados também entre a população vacinada, que apesar de o risco de serem hospitalizadas ser
muito menor do que as que não estão vacinadas, podem contagiar outras pessoas, incluindo os mais
vulneráveis, como pessoas com comorbidades, crianças, grávidas e idosos.

Perante este agravamento da situação e após as recomendações da Organização Mundial de Saúde,
do Ministério da Saúde e do Centro Integrado de Gestão de Crises, o Governo decidiu impor
Confinamento Obrigatório Geral da População do Município de Díli, independentemente de se
encontrarem ou não vacinadas contra a COVID-19.

Apesar de o Governo ter dito anteriormente que quem tivesse a vacinação completa estaria isento,
dado que a situação se agravou o Governo teve que tomar rapidamente esta medida radical.

Para travar a transmissão do vírus na nossa comunidade, salvaguardar a saúde pública e proteger os
mais vulneráveis, é essencial que toda a população do Município de Díli, incluindo os que já
completaram a vacinação, cumpram o confinamento domiciliário e adotem todas as medidas de
prevenção da COVID-19. FIM


