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Jornal Notícias

Disponíveis 50 mil testes para Covid-19
A capacidade de testagem do novo coronavírus poderá aumentar ainda mais nos
próximos dias com a importação em curso de mais 100 mil cartuchos. A informação
foi partilhada pela directora para área de Laboratórios Saúde Pública no INS. Página
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Testagem da Covid-19 feita sem interrupção
O laboratório instalado no hospital Central de Nampula para a testagem de casos
suspeitos da Covid-19 esta a registar uma demanda excessiva, por isso os
responsáveis poderão estender as analises clinicas para 24h por dia, o que vai permitir
uma maior capacidade de resposta. Página 7

Notificadas 62 novas infecções
O NÚMERO de casos da Covid-19 aumentou para 1.330, com o registo de mais 62
infecções, entre terça-feira e ontem. Do universo de casos anunciados, a província de
Maputo contribui com 30, todos detectados na vigilância nas unidades sanitárias.
Num comunicado partilhado ontem, as autoridades de Saúde apontam que do
cumu1ativo de 1.330 infecções que o país apresenta, 1.195 são de transmissão local e
135 importados.
https://jornalnoticias.co.mz/index.php/2018-05-04-10-20-41/97885-notificadas-62novas-infeccoes
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Jornal O País

53 novos casos de COVID-19 em Moçambique
O país registou um aumento de 53 casos de COVID-19 nas últimas 24 horas. Agora,
Moçambique soma 1383 casos cumulativos. Nas últimas 24 horas foram testados
1098. Até hoje, em Moçambique foram testados, cumulativamente, 43.649 casos
suspeitos, dos quais 1.098 nas últimas 24 horas. Destes, 590 foram testados em
laboratórios do sector público e 508 em laboratórios do sector privado.
http://opais.sapo.mz/53-novos-casos-de-covid19-em-mocambique

Presidente da República anuncia que escolas e igrejas
vão continuar encerradas
Numa comunicação à Nação, esta quinta-feira, o Presidente da República recuou da
decisão de reabrir gradualmente as escolas, a partir de 27 de Julho corrente. Filipe
Nyusi disse que todos os estabelecimentos de ensino manter-se-ão encerrados “até
que se confirme” que há “condições de higiene básicas” para reabrirem, e orientou
para que se continue a preparar o “novo normal” em meio à COVID-19, que tende a
ganhar terreno no país e no mundo.
http://opais.sapo.mz/presidente-da-republica-anuncia-que-escolas-e-igrejas-vaocontinuar-encerradas-

Rádio Moçambique

País regista 53 novos casos de covid-19 e eleva total
para 1.383 infecções
O país registou, nas últimas 24 horas, cinquenta e três novos casos positivos do novo
coronavírus, elevando para mil, trezentos e oitenta e três, o número de pessoas
infectadas pela Covid-19. Os novos casos fazem parte das mil e noventa e oito
amostras testadas nos laboratórios do sector público e privado.
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https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/12010-pais-regista53-novos-casos-de-covid-19-e-eleva-o-total-para-1-383-infeccoes.html

“Todas as medidas se mantêm em vigor até ao fim da
prorrogação do estado de emergência, a 29 do
corrente mês “- PR
O Presidente da República, Filipe Nyusi, diz que mantêm todas as medidas em vigor
até ao fim do período de prorrogação do estado de emergência, a 29 do corrente
mês. Na comunicação feita à nação, esta quinta-feira, o Chefe do Estado sublinha que
se mantém fechadas as escolas a todos os níveis, até que se confirmem as condições
de higiene básica necessárias e interdita a realização de cultos e celebrações religiosas
até que se possa garantir o seu reinício de forma segura.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/12011-presidente-darepublica-fala-hoje-a-nacao-pelas-20-horas.html

TV Miramar

Escolas só reabrem com condições sanitárias criadas
O Presidente da República, Filipe Nyusi, dirigiu-se esta quinta-feira à nação, no
âmbito do Estado de Emergência para o combate à pandemia da COVID-19. Depois
de fazer uma avaliação das medidas, Nyusi disse que as escolas só deverão reabrir
com as condições sanitárias criadas para que não sejam focos de contaminação. MZ
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Estado de Emergência
As escolas vão permanecer fechadas até que as condições de regresso as aulas sejam
criadas e serão igualmente mantidas todas as decisões tomadas anteriormente sobre as
restrições. Manhã informativa
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Propagação da Covid-19
Moçambique registou ontem mais 53 caos positivos de infeção pelo novo
coronavírus. No mesmo contexto, Maputo tem registado o aumento da taxa de
positividade, devido ao aumento de moçambicanos regressados da África do Sul.
Manhã informativa

TVM

Para prevenção da COVID-19
Alemanha promete apoiar Moçambique em 15 milhões de euros. Paralelamente, o
Japão promete apoio em equipamento hospitalar para combate à COVID-19.

Presidente da República faz comunicado à nação no
âmbito do estado de emergência
Faltam 13 dias para o fim do estado de emergência. Manteremos todas as medidas do
estado de emergência. Manteremos fechadas as escolas até a criação de condições.
Teremos que reiniciar a vida nas condições possíveis, disse o PR.

Numero de casos nas últimas 24h
Dos 53 novos casos positivos, 44 são de transmissão local e nove importados.
Telejornal

INS- DESCOBRIR, ENTENDER E INFORMAR

4

