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Jornal Noticias

Covid-19 faz décimo óbito e 33 casos positivos no país
AS autoridades sanitárias registaram, ontem, mais um óbito vítima da Covid-19,
elevando para 10 o número total de mortos no nosso país, desde a notificação do
primeiro caso a 22 de Março último.
Trata-se de um cidadão, de 57 anos de idade, que regressou em Junho da África do
Sul com doença cardíaca grave, no primeiro dia do mês em curso foi colhida a
amostra da Covid-19, tendo sido internado no Centro de Saúde da Macia, província de
Gaza.
https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/2018-05-04-10-20-41/97914-covid-19-faz-decimo-obito-e33-casos-positivos-no-pais

Evolução da Covid-19 no fim-de-semana: Pais regista
um óbito e 89 novas infeções
O pais registou um óbito e 89 novas infeções pelo novo coronavírus no ultimo final de
semana. Com este óbito, o pais subiu para 10 o número de pessoas mortas pela Covid19. Página 1

Jornal O País

Mais 56 casos positivos e 64 recuperados da COVID19 em Moçambique
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Moçambique registou nas últimas 24 horas mais 56 casos positivos da COVID-19,
elevando o total acumulado para 1.491, sem registo de mortes e com 64 recuperados,
totalizando 472, anunciou hoje o Ministério da Saúde.
Segundo o comunicado do Ministério da Saúde, em Moçambique foram testados,
cumulativamente, 46.556 casos suspeitos, dos quais 1.367 nas últimas 24 horas. Dos
novos casos suspeitos testados, 1.311 foram negativos e 56 foram positivos para
COVID-19 (52 dos testados em laboratórios do sector público e 4 dos testados em
laboratórios do sector privado).
http://opais.sapo.mz/-mais-56-casos-positivos-e-64-recuperados-da-covid19-emmocambique

Jornal a Verdade

Moçambique não tem stock de testes para despiste da
covid-19 em alunos e professores
O MISAU admitiu que não tem stock de testes para despiste da Covid-19 em todos os
alunos e professores da 12 classe que deveriam retornar as aulas presenciais na
próxima segunda feira, 27.07.
http://www.verdade.co.mz/mocambique-nao-tem-stock-de-testes-para-despiste-dacovid-19-em-alunos-e-professores/

Nova explosão de casos da Covi-19 na província de
Maputo, coronavírus propaga-se pela Zambézia
A província de Maputo registou neste Domingo (19) uma explosão de casos
particularmente na cidade da Matola, num dia em que Moçambique registou 56 novos
casos infectados, sendo um deles na província da Zambézia e oito são crianças.
http://www.verdade.co.mz/nova-explosao-de-casos-da-covid-19-na-provincia-demaputo-coronavirus-propaga-se-pela-zambezia/
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Jornal O Público

TOTAL oferece kits de materiais ao MISAU
A oferta é destinada ao Instituto Nacional de Saúde (INS) que recentemente,
beneficiou ainda de doze mil e quinhentas (12.500) máscaras cirúrgicas, que
fazem parte de um lote inicial de cinquenta mil (50.000) máscaras
direccionadas às autoridades de Saúde no país. Página 10

Rádio Moçambique

País regista 56 novos casos de Covid-19 elevando
cumulativo para 1.491
ais 56 pessoas testaram positivo para a covid-19, nas últimas 24 horas, elevando para
1.491 o cumulativo de infectados pelo novo coronavírus no país. O maior número de
infectados foi registado na província de Maputo, onde foram contabilizados 38 novos
casos. Na cidade de Maputo foram identificados oito casos positivos, e as províncias
de Cabo Delgado, Nampula, Zambézia, Tete e Manica registaram dois casos cada.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/12065-pais-regista56-novos-casos-de-covid-19-e-eleva-para-1491-o-numero-de-infectados.html

TVM

Propagação do coronavírus
Registo de 56 novos casos positivos da pandemia do novo coronavírus no país.
Actualmente o país apresenta um cumulativo de 1491 casos positivos, sendo 1338 de
transmissão local e 153 importados.
Por outro lado, foram registados 64 indivíduos recuperados nas últimas 24 horas e o
número de mortes pela COVID-19 está em10 óbitos. Telejornal
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TV Miramar

A dor de cabeça é um dos principais sintomas da
covid-19
Um estudo realizado por investigadores do Imperial College London, apurou que 62%
das pessoas que tiveram sintomas de Covid-19 afirmaram sentir dor de cabeça. MZ
NO AR

Moçambique regista mais 56 casos de covid-19
Mais 56 pessoas testaram positivo para COVID-19, nas últimas 24 horas. Assim,
Moçambique tem o cumulativamente 1.491 casos positivos registados, dos quais
1.338 de transmissão local e 153 casos importados. MZ NO AR

INS- DESCOBRIR, ENTENDER E INFORMAR
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