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Seguro de Saúde – Testes de Diagnósco COVID19

Ao longo das úlmas semanas, temos vindo a senr um aumento 
significavo de questões relacionadas com a pandemia causada pelo vírus 
SARS-CoV-2.

EEsta é uma doença infecciosa e transmite-se através de goculas 
produzidas nas vias respiratórias das pessoas infectadas, através do 
contacto das goculas com o nariz, boca ou olhos de pessoas que estejam 
próximas. As goculas podem também depositar-se em supercies, 
objectos, mãos, etc., podendo infectar qualquer pessoa que as toque 
e leve a mão aos olhos, nariz ou boca.

NeNeste sendo, a prevenção é a melhor forma de evitar o contágio, através 
da lavagem das mãos com água e sabão ou a desinfecção das mesmas com 
álcool ou gel desinfectante. Evite também o contacto próximo com outras 
pessoas, pois as mesmas podem não apresentar sintomas mas estarem 
infectadas.

Desta forma, a Fidelidade Moçambique informa os esmados clientes 
do seu Seguro de Saúde que:

•• Em caso de sintomas ligeiros, não deve manter contacto social e deve 
cumprir a quarentena;

• Em caso de sintomas graves, como falta de ar e febres altas, deve procurar 
atendimento médico.

OO custo do teste de diagnósco à COVID-19 está coberto pelo seguro na 
garana de Ambulatório, quando realizado num prestador da Rede de 
Prestadores da Fidelidade Moçambique que realizem testes cerficados 
pelo Ministério da Saúde.

• Para realizar o exame, deve exisr sempre indicação médica jusficava.

•• Reforçamos a importância de consultar as Condições Gerais e Parculares 
da sua apólice para verificação se o tratamento das situações decorrentes 
de Pandemia estão cobertas ou excluídas da Apólice.

Os locais de realização do teste de diagnósco da COVID19 estão em 
constante actualização, pelo que solicitamos a consulta do nosso site para 
informação dos Prestadores onde poderá efectuar o Exame. 

NeNeste momento, de acordo com o que temos conhecimento, a colheita 
para efeitos de teste/exame, é feita num dos seguintes locais:

Instuto Nacional de Saúde (INS)

• Resultado disponível em cerca de 2 dias;

• Exame realizado num Hospital Público ou Privado (a pedido);

• Contacto: abaixo - Lista de Contactos do Nível Central; 

• Nota: Serviço Gratuito.

LaboLaboratórios Lancet

• Resultado disponível em cerca de 3 dias;

• Morada: Rua António Simbine, Nº 211;

• Contactos: 21483915 | 21483900;

• Nota: Prestador apenas aceita pronto pagamento, pelo que deverá 
efectuar o pagamento na totalidade e depois solicitar o reembolso à 
Fidelidade. O valor a reembolsar será pago de acordo com as condições 
dda apólice.

Instuto do Coração - ICOR

• Resultado disponível em cerca de 5 dias;

• Morada: Av. Kenneth Kaunda, Nº 1111;

• Contactos: 21411000 | 21414761 | 21414763.

Linhas de apoio no âmbito da COVID19, 
que lhe poderão ser úteis:

DiDirector Nacional da Assistência Médica - 84 301 21/ 82 316 05 90
ICOR - 84 123 41 18/ 87 857 79 12
ALÔ VIDA - grás - 800 149 / 82 149 / 84 146
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