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Jornal Notícias

Alertam autoridades de saúde: Há relaxamento na
prevenção da Covid-19
O As autoridades de saúde chamaram atenção ontem à atenção para a temática de
relaxamento no cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19, facto que pode
concorrer para o aumento cada vez mais de pessoas infectadas pela doença no país.
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Seminário alerta sobre mais doenças além da Covid19.
Quinze pontos focais do Conselho Provincial de Combate ao SIDA em Sofala e
planificadores das diferentes instituições beneficiaram esta semana, na Beira, de uma
capacitação que visa despertá-los para a necessidade de não se concentrarem apenas
na pandemia da Covid-19 mas também em outras doenças crónicas que afectam
muitos cidadãos. Página 5

COVID-19: Oferta da Multichoice para o pessoal
médico
O pessoal da saúde que está na linha da frente na luta contra o novo coronavírus
recebeu um donativo de equipamento de protecção individual para reforço dos meios
de trabalho. Página 6
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O que sabe sobre o coronavírus: Reorganização dos mercados ajuda na prevenção da
pandemia. Página 06

ORA suspensas devido à Covid-19: Hospital de
Nampula retoma consultas externas e cirurgias
Hospital Central de Nampula (HCM) acaba de retomar em pleno as consultas externas
e cirúrgicas depois das restrições impostas desde o passado mês de Abril na sequência
do decreto de estado de emergência no país devido à eclosão da pandemia do novo
coronavírus. Página 7
Opinião e análise - Informais não devem alhear-se da Covid-19. Página 57

África deve adquirir vacinas anti-Covid-19 em
conjunto
O Director do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África
CDC) defendeu ontem que África deve adquirir as vacinas contra a Covid-19 ,
enquanto “continente” para não deixar nenhum país para trás. Última página

Jornal O País

Três mil kits de higienização chegam a Nampula para
combater COVID-19
O Ministério do Género, Crianças e Acção social e parceiros reforçam prevenção e
combate à COVID-19 com entrega de três mil kits de higienização, mais de doze mil
máscaras reutilizáveis para famílias carenciadas da Província de Nampula, incluindo
deslocados dos ataques terroristas de Cabo-Delgado.
Num acto simbólico que decorreu na sala de Conferencias do Ministério do Género,
Crianças e Acção Social foi entregue a aquela entidade do Estado Moçambicano
material de higienização que já esta a caminho da Província de Nampula e tem como
benificiários crianças carenciadas e vulneráveis e respectivas famílias.
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O Secretário Permanente daquele ministério, Fortunato Rafael, deixou o compromisso
de fazer chegar os materiais aos reais beneficiários. “Fica aqui o nossos compromisso
de fazer chegar este material as populações mais desfavorecidas, as populações
pobres e vulneráveis esse é o nossos compromisso”.
http://opais.sapo.mz/tres-mil-kits-de-higienizacao-chegam-a-nampula-paracombater-covid19

Há mais de 50% de recuperados de COVID-19 e
MISAU fala de “esperança”
Já são 1.968 pessoas totalmente recuperadas da COVID-19 no país, depois do anúncio
de mais 61 nas últimas 24 horas, anunciou na tarde desta quinta-feira o Ministério da
Saúde (MISAU).
“Gostaríamos de anunciar que o país ultrapassou a barreira dos 50% dos recuperados
e isso transmite uma esperança para o povo”, disse a directora nacional de Saúde
Pública, Rosa Marlene.
Marlene reconhece os esforços que têm sido feitos por toda sociedade moçambicana
na luta contra a COVID-19, embora haja “certo relaxamento das medidas de
prevenção”, com destaque para uso incorreto do uso da máscara e realização de
eventos com um úmero excedido o número de pessoas
http://opais.sapo.mz/ha-mais-de-50-de-recuperados-de-covid19-e-misau-falade-esperanca

Jornal a Verdade

Testando cada vez menos MISAU diagnostica poucos
infectados pela Covid-19 em Moçambique
Testando cada vez menos casos suspeitos da Covid-19 o Ministerio da Saúde
(MISAU) tenta manter estável a taxa de positividade. Nesta quinta-feira foram
testados apenas 564 amostras que resultaram em 61 novos infectados em
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Moçambique, pelo segundo dia consecutivo nenhum novo doente foi identificado na
Província de Cabo Delgado.
http://www.verdade.co.mz/testando-cada-vez-menos-misau-diagnostica-poucosinfectados-pela-covid-19-em-mocambique/

lusa

COVID-19: Mais de 4.000 mineiros moçambicanos
saíram da África do Sul em março
Mais de quatro mil trabalhadores mineiros moçambicanos saíram da África do Sul
desde que o confinamento da COVID-19 foi decretado em março, disse hoje à Lusa o
porta-voz do Conselho de Minerais sul-africano.
https://noticias.sapo.mz/actualidade/artigos/covid-19-mais-de-4-000-mineirosmocambicanos-sairam-da-africa-do-sul-em-marco

Rádio Moçambique

País: Mais 61 casos da Covid-19 elevam cumulativo
para 3.651 infectados
Mais sessenta e uma pessoas acusaram positivo a Covid-19 em 564 amostras testadas
nas últimas 24 horas, no país.
Dos novos infectados, 59 são moçambicanos e dois estrangeiros, dos quais um
cubano e outro indiano.
Os dados foram avançados, esta quinta-feira em Maputo, pela directora Nacional de
Saúde Pública, Rosa Marlene, na conferência de imprensa, sobre a situação do novo
coronavírus no país e no mundo.
Em Moçambique, o número de recuperados da Covid-19 no país ultrapassa 50 por
cento do cumulativo de 3.651 infectados pela doença.
Até esta quinta-feira o número de recuperados situava-se nos 1.968, de acordo com a
actualização do Ministério da Saúde.
O número de óbitos devido a Covid-19 no país mantem-se em 21.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/12677-paismais-61-casos-da-covid-19-elevam-cumulativo-para-3-651.html
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Tete acolhe o inquérito sero-epidemiológico, dr. Jaime Mario, fala da realização desta
activida na província. Segundo o interlocutor, a actividade visa identificar areas de
major exposição do vírus. Café da Manhã

STV
Propagação Covid-19: País registou 61 casos positivos da Covid-19 o que eleva o
número cumulativo de infecções para 3651. Manhã Informativa
O INS estima que a Covid-19 poderá se prolongar até os próximos meses, por isso a
prevenção constitui a melhor arma. STV- Manhã Informativa
Propagação Covid-19: Instituto Nacional da Saúde estima que medidas de prevenção
vão continuar a ser determinantes até 2021. Jornal da Noite
Propagação Covid-19:

CTA assegura que sector privado está preparado e “tem

apetite” em continuar a dar contributo no combate à pandemia no país. Jornal da
Noite
Propagação Covid-19: Novos casos do novo coronavírus na Europa estão a aumentar
e há quem tema que se estreia uma segunda vaga. Jornal da Noite

Media Mais TV
Actualização Covid-19: número de casos confirmados sobe para 3651. Jornal da
Mais
II fase de desconfinamento: MISAU apela aos sectores abragindos a criar condições
de segurança para a retoma de actividades.
Testagem da Covid-19: Problemas técnicos condicionam testagem da Covid-19 no
país. Jornal da Mais
Combate à Covid-19: Famílias desfavorecidas da província de Nampula beneficiam
de três mil kits de higienização. Manhã Noticiosa

TV Miramar
Moçambique regista mais 61 casos positivos de Covid-19. Fala Moçambique
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Paul Pogba infectado com a Covid-19
Para além de Pogba, Ndombelé, jogador do Tottenham, também foi diagnosticado
com a doença, ambos estão de fora da lista de convocados da selecção francesa.
https://www.facebook.com/tvmiramar.mz

TVM
Actualização da Covid-19: país registou 61 casos positivos nas útimas 24 horas
Telejornal
.

INS- DESCOBRIR, ENTENDER E INFORMAR
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