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Jornal Noticias

CONTABILIZADOS 1.012 INFECTADOS PELA
PANDEMIA: MISAU recomenda protecção aos
idosos
O MINISTÉRIO da Saúde chama atenção às famílias e à sociedade, em geral, para
reforçarem a protecção aos idosos, contra a contaminação pelo novo coronavírus, pois
estes são mais susceptíveis de desenvolver outras doenças graves, que até podem
culminar na morte.
https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/2018-05-04-10-20-41/97782contabilizados-1-012-infectados-pela-pandemia-misau-recomenda-proteccao-aosidosos

PREVENÇÃO DA COVID-19 NO RETORNO ÀS
AULAS: Governo aloca fundos às escolas
O MINISTÉRIO da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) vai alocar,
nos próximos dias, recursos financeiros às escolas para a aquisição de kits de higiene,
na perspectiva da retomadas das aulas presenciais.
https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/2018-05-04-10-20-41/97781-prevencaoda-covid-19-no-retorno-as-aulas-governo-aloca-fundos-as-escolas
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Jornal O País

28 novos casos de COVID-19 no país
Moçambique registou mais 28 casos positivos de COVID-19, nas últimas 24 horas.
Assim, o país tem cumulativamente 1040 casos positivos registados, sendo 958 de
transmissão local e 82 casos importados.
Nas últimas 24 horas, o país testou 1104 casos suspeitos. Destes, 601 foram testados
em laboratórios do sector público e 503 em laboratórios do sector privado
http://opais.sapo.mz/28-novos-casos-de-covid19-no-pais

Escolas reabrem este mês para alunos da 12ª classe
regresso às aulas está marcado para dia 27 deste mês. No entanto, nem todos os
alunos voltam à escola. A partir do final do mês, retornam às aulas os alunos da 12ª
classe e os que frequentam a formação de professores.
O

O Conselho de Ministros, hoje, foi demorado e não era para menos. Dos temas
abordados, destaca-se um que mexe com toda a sociedade: o regresso às aulas
presenciais em tempos da COVID-19. E para já, o Executivo definiu 27 de Julho
como dia da retoma ao ensino. Tal abrange os alunos da 12ª classe e a formação de
professores, nas instituições em condições de garantir a protecção dos formandos.
http://opais.sapo.mz/escolas-reabrem-este-mes-para-alunos-da-12-classe

Jornal a Verdade

Moçambique relaxa testagem e estabiliza propagação
da covid-19
Após a aceleração da pandemia no mês de Junho, período em que foram detectados
635 casos positivos e ter-se propagado para vários distritos de Moçambique o
epidemiologista Eduardo Samo Gudo Júnior assinalou que “verificamos nos últimos
dias uma tendência estabilização da covid-19 com uma média de 27 casos por dia”.
http://www.verdade.co.mz/mocambique-relaxa-testagem-e-estabiliza-propagacao-dacovid-19/
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Dois mortos e 69 novos casos de covid-19 em
Moçambique, oito são crianças
Foi a enterrar na tarde deste domingo (05), no Distrito de Cahora Bassa, na Província
de Tete, o sétimo moçambicano falecido com o novo coronavírus. Na madrugada de
sábado (04) faleceu uma bebé com covid-19 no Hospital Central de Maputo. Nas
últimas 72 horas foram diagnosticados 69 novos infectados em nove províncias, oito
são crianças,...
http://www.verdade.co.mz/dois-mortos-e-69-novos-casos-de-covid-19-emmocambique-oito-sao-criancas/

Rádio Moçambique

País regista mais 28 novos casos de covid-19, elevando
cumulativo para 1.040 infectados
O país registou, nesta terça-feira, mais 28 casos positivos do novo coronavírus, com
este número sobe para 1.040 o número de casos de Covid-19 em Moçambique.
Estes dados constam dum comunicado enviado a nossa redacção pelo Ministério da
Saúde.
O mesmo documento refere que os 28 novos casos reportados saem de um lote de
1104 amostras testadas nos laboratórios do sector público e privado.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/11823-pais-registamais-vinte-e-oito-novos-casos-de-covid-19-elevando-para-1040.html

Governo fixa 27 de Julho, a data de reinício das aulas
presenciais em 171 escolas secundárias do país
O Governo fixou 27 de Julho, a data de reinício das aulas presenciais, em 171 escolas
secundárias do país, e anuncia um programa de intervenção nas infra-estruturas
escolares no valor de 3.5 mil milhões de meticais.
A informação foi dada, esta terça-feira em Maputo, pelo porta-voz da vigésima quarta
sessão ordinária do Conselho de Ministros, Filimão Suázi.
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https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/11824-governo-fixa27-de-julho-a-data-de-reinicio-das-aulas-presenciais-em-171-escolas-secundarias-dopais.html

Robot capaz de eliminar Covid-19
O ZenZoe foi criado pelas empresas espanholas ASTI Mobile Robotics e BOOS
Technical Lighting e já está garantida a distribuição em alguns paises.
Covid-19 continua a ser um desafio diário, sobretudo para os profissionais de saúde
que trabalham em espaços que convém estarem tão limpos e livres do vírus quanto
possível. Agora, graças a um robot de nome ZenZoe, será possível garantir alguma
segurança.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.phap/component/k2/item/11789-robot-capazde-eliminar-covid-19.html

Sapo Noticias

28 novos casos de COVID-19 no país
Moçambique registou mais 28 casos positivos de COVID-19, nas últimas 24 horas.
Assim, o país tem cumulativamente 1040 casos positivos registados, sendo 958 de
transmissão local e 82 casos importados.
Nas últimas 24 horas, o país testou 1104 casos suspeitos. Destes, 601 foram testados
em laboratórios do sector público e 503 em laboratórios do sector privado.
http://opais.sapo.mz/28-novos-casos-de-covid19-no-pais

Lusa

Covid-19: Moçambique vai gastar 44 milhões de
euros na reorganização das escolas
Maputo, 07 jul 2020 (Lusa) - O Governo moçambicano anunciou hoje que vai gastar
3,5 mil milhões de meticais (44 milhões de euros) na reorganização das escolas, para
sua reabertura faseada face aos riscos impostos pela covid-19.
https://www.lusa.pt/article/afGz9racvkOGUgMMtNfgSTMSZM5iuSI1/covid-19mo%C3%A7ambique-vai-gastar-44-milh%C3%B5es-de-euros-nareorganiza%C3%A7%C3%A3o-das-escolas
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