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Jornal Notícias

Covid-19: Há cada vez mais pessoas em quarentena
domiciliar
Há cada vez mais pessoas a cumprir a quarentena domiciliar por suspeita de infeção
por Covid-19, ao mesmo tempo que as novas contaminações pela doença
incrementam, contando o pais com um cumulativo de 2.708 casos positivos
registados , dos quais 70 anunciados ontem pelas autoridades de Saúde. Página 01

Repatriados da RSA mais de 400 moçambicanos
devido a Covid-19
Quatrocentos

e oitenta moçambicanos em situação de reclusão acabam de ser

repatriados da vizinha África do Sul, devido a pandemia da Covid-19. A medida visa
aliviar as cadeias deste pais. Página 06

OMM apoia idosos a prevenir-se da Covid-19
A Organização da Mulher Moçambicana (OMM), na cidade e Maputo, ofereceu
ontem diversos produtos alimentares e de higiene para ajudar idosos acolhidos no lar
Dia Idosos de Hulene a se prevenir da Covid-19. Página 08

Jornal O País

Diagnosticadas 70 pessoas com Coronavírus e total
chega a 2.708 em Moçambique
Mais 70 pessoas, 34 das quais na cidade de Maputo e 18 província de Maputo,
testaram positivo para o novo Coronavírus e o cumulativo subiu para 2.708, segundo
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a actualização do Ministério da Saúde, esta sexta-feira. Os recuperados chegam a
1.075, com o registo de mais 60. Moçambique conta com um cumulativo de
60indivíduos internados devido à COVID-19, dos quais 15 estão sob cuidados
médicos nos centros de isolamento.
http://opais.sapo.mz/diagnosticadas-70-pessoas-com-coronavirus-e-total-chega-a2708-em-mocambique-

Jornal a Verdade

Transmissão comunitária da Covid19 na Cidade de
Maputo circunscrita no distrito Municipal Ka
Mpfumo
Mais de 75 por cento dos infectados pela Covid-19 de Maputo estão no distrito
Municipal Ka Mphumo, circunscrevendo a transmissão comunitária pelos bairros de
Alto Maé A, Alto Maé B, Baixa, Central A, Central B, Central C, Coop,
Malhangalene A, Malhangalene B, Polana Cimento A, Polana Cimento B e
Sommerschield I.
http://www.verdade.co.mz/transmissao-comunitaria-da-covid-19-na-cidade-demaputo-centrada-no-distrito-municipal-dekampfumo/?fbclid=IwAR22CTqrx05NjRGaY_pEeoMeW84bd7Kp9CwFozI7XeeEq2PnasC5Ix5AAs

Rádio Moçambique

País: Mais 70 casos da Covid-19 elevam total para
2.708 infectados
Com os casos reportados, esta sexta-feira, aumenta para 2.708 o número de pessoas
infectadas pelo novo coronavírus, no país. Todos os setenta casos positivos são de
indivíduos de nacionalidade moçambicana.
Um comunicado do Ministério da Saúde (MISAU), esclarece que os novos casos
positivos fazem parte de um cumulativo de 1.951 amostras testadas em laboratórios
público e privado, do país.
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https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/12513-pais-mais-70novos-casos-da-covid-19-elevam-total-para-2-708-infectados.html

STV

Propagação do novo coronavírus
Moçambique tem mais 70 casos do novo coronavírus e eleva número de infecções.
Moçambique conta ainda com um cumulativo de 60 indivíduos internados devido à
Covid-19, dos quais 15 estão sob cuidados médicos nos centros de isolamento.

TV Miramar

Actualização Covid-19
O país regista mais 70 casos positivos de Covid-19 nas últimas 24h. Assim,
Moçambique tem cumulativamente 2708 casos positivos registados dos quais 2516 de
transmissão local, 192 casos importados e 60 casos são de indivíduos completamente
recuperados. MZ NO AR

Regresso às aulas
Universidades aceleram o passo para a retoma das aulas presenciais na próxima
semana.

Inspeção aos ginásios
Autoridades avaliam condições antes da retoma- recomendações desafiadoras para os
gestores de Ginásio e recomendam o uso de panfletos e cartazes com medidas de
prevenção, e a presença de um médico para possíveis suspeitas e rastreio do Covid19.

TVM

Propagação da Covid-19
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Moçambique regista 70 casos positivos de Covid-19 em 24h, 60 recuperados e 60
internados.
O cumulativo de casos é de 2708 casos positivos registados dos quais 2516.
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