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Jornal Notícias

Notificados 79 casos de infeção por Covid-19
O MISAU anunciou ontem 79 novas infeccoes por Covid-19, elevando para 2838 o
cumulativo de casos positivos da doença no pais. Página 01

Quinhentos moçambicanos repatriados da África do
Sul
Quinhentos moçambicanos que supostamente viviam na RSA foram repatriados pelas
autoridades sul africanas. O Director provincial de Saúde da província de Maputo
disse que todos os repatriados foram submetidos ao rastreio do novo coronavírus e
esta em curso a criação de condições para o cumprimento da quarentona obrigatória.
Página 01
Instituto Nacional de Saúde: Anúncio para a contratação de Técnicos de diversas
áreas. Página 01

Jornal O País

Coronavírus infecta mais 79 pessoas e outras 64
recuperam em Moçambique
Setenta e nove pessoas testaram positivo para o novo coronavírus de quarta para
quinta feira, num total de 1018 suspeita disse o Ministério da Saúde, acrescentando
que 64 recuperaram da doença. Página 12
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Jornal Carta de Moçambique

Moçambique altera critérios para determinar alta de
pacientes com COvid-19 em áreas de transmissão
comunitária
Moçambique começou a implementar novos critérios para determinar alta de
pacientes internados devido à Covid-19, em áreas de transmissão comunitária. A
partir de hoje, serão usados p seguintes critérios: 10 dias após o inicio dos sintomas,
mais pelo menos três dias adicionais.
https://cartamz.com/index.php/sociedade/item/5872-mocambique-altera-criteriospara-determinar-alta-de-pacientes-com-covid-19-em-areas-de-transmissaocomunitaria?fbclid=IwAR2KuFrHXZpFsPjpoDxddV2516W1ktsWX03DY1_nBPEC22RLWUsgeqS6As

Jornal a Verdade

Cidade de Maputo ultrapassa sete centenas de casos
positivos da covid19, dezenas de novos infectados na
Cidade de Chimoio Moçambique
A cidade de Maputo ultrapassou nesta quinta feira, 13.08, as sete centenas de casos
positivos da Covid-19 num dia em que dezenas de novos casos infectados foram
detectados na cidade de Chimoio. Moçambique passou a ter um cumulativos de 2.638
casos positivos do novo coronavírus após terem identificados 79 novos pacientes, seis
deles estrangeiros.
http://www.verdade.co.mz/cidade-de-maputo-ultrapassa-sete-centenas-de-casospositivos-da-covid-19-dezenas-de-novos-infectados-na-cidade-dechimoio/?fbclid=IwAR2UelshDrWNFbxtEx4cCP7Up_TZCCNFWVFceD7MwKTJn
xgcR6e93unmb0w

Jornal Zambeze
Covid-19 na Zambézia: BCI doa material de prevenção
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O BCI ofereceu, há dias, um lote de meios de protecção e de higienização ao Gabinete
da Esposa do Governador da província da Zambézia, na cidade de Quelima- ne. A
entrega do material, composto por recipientes para a lavagem das mãos e respectivos
suportes entre outros. Página 16

Jornal Savana

Covid-19: Analise epidemiológica feita por Hélder
Martins
O prestigioso órgão de Informação britânico BBC News, no dia 30 de Julho de
2020, publicou um despacho intitulado: «Coronavirus: How fast is it spreading in Africa?» assinado por Peter Mwai e Christopher Giles (este despacho
pode ser Acessado em: https://www.bbc.com/news/world-africa-53181555. O
tema fundamental deste despacho era a preocupação veiculada pela OMS de
que a “África possa estar a caminhar para um surto de muito maiores
dimensões do que os números actuais possam sugerir” e de que «se possa estar
a assistir ao início da aceleração da doença em África». Páginas 12, 19 e 26

Rádio Moçambique

Casos da COVID-19 continuam a aumentar no país.
O Ministério da Saúde reportou, esta quinta-feira, mais 79 casos positivos da doença.
Oito instituições do ensino superior e técnico profissional na província de Sofala
ainda estão longe de reunir condições exigidas para a retoma das aulas no contexto da
pandemia da COVID-19.
INAE em Gaza garante que vai continuar a ser implacável na fiscalização do
cumprimento das medidas de prevenção contra a COVID-19 no novo estado de
emergência.

Covid-19: Redução de casos de internamento na
África do Sul.
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Na África do Sul, mais de quatrocentas e trinta e duas mil pessoas infectadas pela
Covid-19 estão recuperadas da doença. Dados oficiais hoje publicados apontam que a
taxa de recuperação situa-se nos 76 por cento. Nos hospitais sul-africanos regista-se
uma considerável redução de casos de internamento, nas últimas quatro semanas. O
cumulativo de infecções pela Covid-19 é de cerca de seis mil casos, segundo dados do
Ministério da Saúde sul-africano, hoje publicados.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/12497-covid-19reducao-de-casos-de-internamento-na-africa-do-sul.html

Estabilização do número de novos casos não
significa fim da "tempestade"
Uma estabilização do número de novos casos de covid-19 a nível mundial "não
significa que a tempestade tenha acabado", afirmou hoje o Director do programa de
emergências sanitárias da Organização Mundial de Saúde, recomendando que
continue a "vigilância absoluta". MINUTO

STV

Propagação do novo coronavírus
País regista mais 79 casos do novo coronavírus e eleva número de infecções para
2.638.

Transmissão comunitária COVID-19
População desconhece gravidade do significado de “transmissão comunitária” e
relaxou as medidas de protecção contra a doença.

TV Media +

COVID-19 em Inhambane: Recuperação de todos
pacientes não significa relaxamento das medidas de
prevenção
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Governador de Inhambane, Daniel Chapo, afirma que a recuperação de todos os 50
infectados pela COVID-19 na província não significa que os cidadãos devem relaxar
no cumprimento das medidas de prevenção.
O governante disse que neste intervalo em que a província tem todos os casos
recuperados, a população deve aproveitar a ocasião para intensificar as medidas de
prevenção. Manhãs +

TV Miramar

Moçambique tem mais 79 casos de covid-19 e mais 64
recuperados
Dos novos casos suspeitos testados, 939 foram negativos e 79 foram positivos para
COVID-19; Dos indivíduos testados com resultado positivo, 73 tem nacionalidade
moçambicana, 2 tem nacionalidade dominicana, 1 tem nacionalidade sul-africana, 1
tem nacionalidade espanhola, 1 tem nacionalidade venezuelana e 1 tem nacionalidade
holandesa. Dos novos casos hoje reportados, 78 são de transmissão local e 1 caso é
importado. FALA MOÇAMBIQUE

TVM

Propagação da Covid-19:

O pais regista mais 79 casos de covid-

19 e 64 indivíduos totalmente recuperados. Telejornal
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