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Brasil e Paraguai vão jogar com público apenas de
pessoas vacinadas e testadas
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>> Tanto para vocês que o Mineirão em Belo
Horizonte vai receber hoje à noite o jogo Brasil e
Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do
Qatar. Pelas novas regras da prefeitura de Belo
Horizonte só pode tirar o estádio quem apresentar o
comprovante de vacinação contra a covid e um teste
negativo, porém, isso provoca uma preocupação, criar
um gargalo em postos de testagem. >> Janeiro é o
mês com o maior número de casos positivos para
covid dezenove. Desde o início da pandemia em
Minas Gerais. Esse laboratório já registrou um
aumento de quinhentos por cento na procura por

testes de detecção do coronavírus. >> E junto com
esse aumento da oferta, altura e claro, o aumento
1.0x
também da positividade dos testes que hoje nós
estamos bem próximo a cinquenta por cento de
positividade. >> Agora com a obrigatoriedade de apresentar o comprovante de vacinação completo e o teste
molecular, o rt-pcr negativo para a doença. Na entrada de evento. A busca pelos diagnósticos também está maior
nos centros gratuitos e colaborativos de testagem da prefeitura. Neste ponto são realizados cerca de duzentos
testes diárias. >> A última sexta-feira foi o nosso primeiro dia foram feitos cento e quarenta o teste quarenta e seis
pessoas testaram positivo, então a gente tem mais de trinta por cento aí, né, de. >> Positivo. Brasil e Paraguai se
enfrentam pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. No Catar. Quem for ao estádio terá que levar o comprovante de
vacina e o teste negativo feito em até setenta e duas horas. >> Antes da partida. De acordo com o especialista, o
teste rápido de antígeno já apresenta falhas no fornecimento aos laboratórios devido à alta demanda mundial, mas
o setor ainda não se preocupa porque o rt-pcr considerado o mais confiável pelos cientistas, não deve faltar. >>
Para isso. Os métodos Catunda moratórios possuem capacidade de entrega de se pensar e que um prazo aí pode
variar de o que é hoje ou até dois dias úteis e vendendo, né da modalidade Folha do paciente. >> Já para a
coordenadora do centro colaborativo e essa alta demanda, então acende um alerta e é muito preocupante. Sim,
porque né, porque quem já está com sintoma precisa fazer o teste rapidamente para fazer o isolamento, para que a
gente tem realmente um controle do número de casos de covid dezenove que já estava muito alarmante na capital.
Então a gente pede para que os usuários sintomáticos venho procurar o atendimento da prefeitura. Isso pode criar
realmente um gargalo pelo aumento do número de testes para pessoas que querem participar aí dos eventos
futebolísticos e de outras naturezas.

