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Jornal Noticias

Mais 54 novos infectados por Covid-19
O número de infecções pelo novo coronavírus não pára de crescer no país. Ontem, as
autoridades anunciaram 54 novos casos de contaminação e 44 recuperações. Segundo um
comunicado do Ministério da Saúde (MISAU) sobre a evolução da pandemia no país e no
mundo, dos novos casos, 48 são moçambicanos e seis estrangeiros, sendo que 32 estão na
cidade de Maputo, 10 na província de Maputo, oito em Sofala, três na Zambézia e um no
Niassa. Página 01

MISAU recebe material de protecção da Covid-19
Diverso material de proteção da Covid-19 e bens alimentares foram ontem doados ao
MISAU por parceiros multissectoriais , nomeadamente a Cruz Vermelha de Mocambique.
Página 06

Duzentos parceiros recuperados da TB em Mandlakazi
Duzentos e noventa e um pacientes recuperaram da TB, dos 449 casos diagnosticados no
primeiro semestre deste ano, no distrito de Mandlakazi, província de Gaza. Página 06

Opinião
Distanciamento Social esta a ser pontapeado. Página 06
Maior atenção ao novo cenário da evolução da pandemia no pais. Página 20
Novo coronavírus revela aumento de desigualdades sociais no pais. Página 21
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MISAU alerta para o desenvolvimento de TB e Covid-19
A tuberculose e a doença causada pelo novo coronavírus são ambas infecciosas e afectam
principalmente as vias respiratórias. Elas apresentam algumas manifestações clinicas
semelhantes, tais como a tosse, febre por vezes a falta de ar.
Segundo o MISAU certos grupos populacionais correm o risco

de desenvolver a

tuberculose e a Covid-19 devido a idade ou o sistema de defesa, por isso deve –se garantir
que todas as pessoas principalmente as mais vulneráveis, tenham acesso aos serviços de
saúde de TB e da Covid-19. Página 22

Jornal O País

54 casos positivos da COVID-19 em Moçambique
Moçambique testou 1.409 casos suspeitos, nas últimas 24 horas, dos quais 54 foram
positivos para COVID-19. Destes, 48 casos são indivíduos de nacionalidade
moçambicana e seis casos são indivíduos estrangeiros: um indivíduo de nacionalidade
zimbabweana, um indivíduo de nacionalidade inglesa, um indivíduo de nacionalidade sulcoreana e três indivíduos de nacionalidade paquistanesa. Dos 54 novos casos hoje
reportados, 50 são de transmissão local e quatro são importados. Os casos importados são
de indivíduos de nacionalidade moçambicana.
http://opais.sapo.mz/54-casos-positivos-da-covid19-em-mocambique

Jornal a Verdade

Maputo é segunda província com mais casos positivos
da Covid-19 em Mocambique, com o epicentro na
Matola
Maputo é cada vez mais a segunda província com mais infectados pelo novo coronavírus,
com epicentro na cidade da Matola. Nesta quarta feira (19) Mocambique ultrapassou os
3000 casos positivos da Covid-19. As autoridades sanitárias identificaram mais dez
doentes da Covid-19 na província elevando para 550 o cumulativo de casos positivos.
http://www.verdade.co.mz/maputo-e-2a-provincia-com-mais-casos-positivos-da-covid19-em-mocambique-com-epicentro-na2

matola/?fbclid=IwAR1ai5Bq3bMY0TAXlVQBoYVXst44yjxjrux6ERUqLNIsGQnWmol
dyOkglUE

Jornal Zambeze

Save e Children internacional oferece ao Governo
material de prevenção da Covid-19
A Save The Children Internacional, em Moçambique, procede a entrega de diversos
materiais de protecção para a prevenção da nova pandemia da Covid-19 ao governo da
província central moçambicana de Manica, destinados principalmente ao pessoal médico
e serventuário que estão na linha da frente nos centros de isolamento e tratamento desta
nova pandemia ao nível de Manica. Página 10

Carta de Moçambique

Mocambique conta com mais 3000 casos da Covid-19
Mais 1409 pessoas foram submetidas ao teste de coronavírus, de terça para quinta feira ,
sendo que destas 54 deram positivo, elevando o numero para 3054, o total de casos
confirmados da pandemia nacional.
https://cartamz.com/index.php/sociedade/item/5909-mocambique-conta-mais-de-3-000casos-de-covid19?fbclid=IwAR0qtngvoCl1dE_8zcwms7j9nKgjESYSdEfvHIteZbvZdFfOWk3e8y1niIk

LUSA

Covid-19: Mais 54 novas infeções e Moçambique
ultrapassa os 3.000 casos
Moçambique registou mais 54 infeções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas e
elevou para 3.045 o total de casos, mantendo-se com 19 óbitos, anunciou hoje o
Ministério da Saúde.
https://www.lusa.pt/article/najzd8XyhI434rYwwaVRrzMSZM5iuSI1/covid-19-mais-54novas-infe%C3%A7%C3%B5es-e-mo%C3%A7ambique-ultrapassa-os-3-000-casos
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Rádio Moçambique

País regista mais 54 casos da Covid-19 elevando total
para 3.045 infectados
O país registou 54 novos casos do novo coronavírus, de acordo com um comunicado do
Ministério da Saúde recebido esta quarta-feira, na nossa redacção.
Assim, o país tem cumulativamente 3045 casos positivos registados, sendo 2812 de
transmissão local e 233 casos importados. Dos novos casos positivos, quarenta e oito são
cidadãos moçambicanos, três paquistaneses, um zimbabweano, um inglês e um sulcoreano.

Jornal da Noite

STV

Propagação COVID-19
Um total de 2.387 pessoas entraram em quarentena domiciliária nas últimas 24 horas por
suspeita de COVID-19. Fala Mocambique
Director-geral da OMS, Tedros Adhanom disse na terça-feira que o mundo precisa
prevenir o nacionalismo das vacinas. Fala Mocambique

TV Miramar

Moçambique regista mais 54 casos de covid-19 e
ultrapassa a fasquia dos 3 mil infectados
Nas últimas 24 horas foram testadas 1409 amostras de casos suspeitos de Covid-19,
destas 54 revelaram-se positivas para a doença.
Moçambique tem um cumulativo de 3045 casos de Covid-19, sendo 2812 de transmissão
local e 233 importados.
Inicia segunda feira (24) o Inquérito sero epidemiologico da Covid-19 em Tete.
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Combate e prevenção do SARS-CoV-2:

Ministério da Saúde recebe 50 mil USD,

produtos alimentares e de protecção.
Aumento de número de casos: Moçambique já alcançou a barreira de 3 mil infectados
pelo novo coronavírus. Telejornal
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Cidade chinesa de Shangai oferece a Maputo material
de protecção contra a Covid-19
Para ajudar no combate à Covid-19, a cidade chinesa de Shangai ofereceu ao município
de Maputo material para reforçar a segurança dos profissionais de saúde. 23 mil luvas e
51 mil máscaras de proteção foram entregues ontem, nos paços do município em Maputo,
pelo Encarregado de Negócios da Embaixada da China, Zang Chang Yan.
https://www.rtp.pt/rdpafrica/noticias-africa/cidade-chinesa-de-shangai-oferece-a-maputomaterial-de-proteccao-contra-a-covid-19_16210
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