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Jornal Noticias

Notificadas 21 novas infeções
O número cumulativo de infeções pelo novo coronavírus subiu para 1557, com a
notificação de mais 21 casos positivos, registados entre terça feira e ontem nos
laboratórios do sector público e privado. Página 1

Mortes pela Covid-19 preocupam
As mortes derivadas da Covid-19 no pais, uma doença perigosa e altamente perigosa
começam a preocupar, com o registo do 11 óbito, anunciado nesta semana pelas
autoridades de saúde. Página 06ias

Jornal O País

Infecções por COVID-19 aumentam para 1557 em
Moçambique
O número de casos de COVID-19, nas últimas 24 horas, subiu de 1536 para 1557 em
Moçambique. Segundo o comunicado do Ministério da Saúde, enviado para “O País”,
em Moçambique foram testados, cumulativamente, 49.492 casos suspeitos, dos quais
839 nas últimas 24 horas. Destes, 818 revelaram-se negativos e 21 revelaram-se
positivos para COVID-19, elevando o número de casos para 1.557. Os casos,
encontram-se em isolamento domiciliar.
http://opais.sapo.mz/infeccoes-por-covid19-aumentam-para-1557-em-mocambique
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COVID-19: Governo do Zimbabwe anuncia recolher
obrigatório
O Presidente do Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, anunciou esta terça-feira o
recolher obrigatório noturno e manteve a proibição de aglomerações em público com
fins sociais, religiosos ou políticos, com o objectivo de combater a propagação da
COVID-19. As medidas entram em vigor a partir desta quarta-feira e irão persistir
“até que a situação melhore”.
http://opais.sapo.mz/covid19-governo-do-zimbabwe-anuncia-recolher-obrigatorio

Jornal a Verdade

Moçambique soma 155 crianças com covid-19
Quatro crianças testaram positivo para o novo coronavírus nesta quarta-feira (22)
elevando para 15 o numero de menores de idade infectados em Moçambique.
http://www.verdade.co.mz/mocambique-soma-155-criancas-com-covid-19/

Jornal Canal Moz

Moçambique soma 1557 casos da infeção por Covid10
As medidas de contenção e propagação da covid-19 em Moçambique ainda estão
longe de surtir o efeito desejado para as autoridades sanitárias. Apesar das medidas de
combate ao novo coronavírus, o pais continua a registar um aumento progressivo de
infeções pelo mesmo.
https://canal.co.mz/2020/07/mocambique-soma-1557-casos-de-infeccao-por-covid19/
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Covid-19 no acampamento da Montepuez Ruby
Mining
O presidente do Conselho de Administração da Montepuez Ruby Mining, Samora
Machel Júnior, Fala hoje, quinta feira, 23 de Julho a jornalistas sobre o impacto
financeiro da Covid-19 na empresa .
https://canal.co.mz/2020/07/covid-19-no-acampamento-da-montepuez-ruby-mining/

Rádio Moçambique

Um mês depois do início da testagem da Covid-19 na
cidade da Beira.
Dra. Arlete falou do impacto em Sofala e províncias vizinhas, redução do tempo de
espera dos resultados. Café da manhã

País: Mais 21 casos da Covid-19, elevando cumulativo
para 1.557 infectados
Um comunicado do Ministério da Saúde recebido, esta quarta-feira na nossa redacção,
indica que dos novos casos positivos, 10 são da província de Nampula, 4 de Gaza, 3
da cidade de Maputo, 2 de Sofala e igual número da província de Manica.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/12154-pais-mais-21pessoas-casos-da-covid-19-elevando-cumulativo-para-1-557-infectados.html

TV Miramar

Mais 21 casos de covid-19
O país conta com mais 21 casos positivos da COVID-19 que resultam de 818 casos suspeitos testados
nas últimas 24 horas. Com este número, Moçambique tem cumulativamente 1.557 casos positivos. MZ
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