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COVID-19:

Saúde

recomenda

adiamento

das

celebrações religiosas.
As autoridades da Saúde recomendam às confissões religiosas a adiar as celebrações,
actividades e outros eventos, incluindo que implicam a aglomeração de pessoas
comprometendo a observância das medidas de prevenção da COVI-19.
No fim de semana foram anunciados 254 novos casos da COVID-19 e dois óbitos,
elevando para 10866 o cumulativo de doentes e 75 óbitos. Página 01

Impacto

da

COVID:

Centros

de

acolhimento

reinventam-se
A mudança de rotina imposta pelas medidas de prevenção contra a COVID19aumentou a necessidade de os centros de acolhimento de crianças e idosos nas
cidades de Maputo e Matola, sobretudo em alimentos e produtos de higiene. Com
efeito, as restrições de visitas conjugadas com as acções de voluntários reduziram de
forma considerável concorrendo negativamente no volume de doações a estas
instituições, de há uns meses a esta parte. Página 03

O País
Mocambique soma 75 mortes por COVID-19
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A 74a morte- uma mulher moçambicana de 53 anos da cidade de Maputo- foi
anunciada no Sábado. Ontem, a saúde reportou 75o óbito. Trata-se de uma homem,
também moçambicano, de 74 anos de idade, da capital Maputo e que estava
hospitalizado há dias. Página 05 (capa).

Enfrentar COVID-19 requer mais 1.444 profissionais
e saúde
O Governo prevê contratar mais 1.444 profissionais de saúde para reforçar o pessoal
envolvido no combate ao novo coronavírus. A proposta consta da revisão do
orçamento de Estado para este ano, apresentado aos deputados. Página 05 (capa).

Estudo: Virus fica na pele por nove horas
Um estudo elaborado por pesquisadores japoneses revelou que o coronavirus SARSCoV-2 permanece activo na pele por nove horas, confirmando assim a necesidade de
lavar as maos com frequencias para combater a pandemia da COVID-19, informou o
Noticias ao Minuto. Página 18

lusa
Covid-19: Moçambique anuncia mais uma morte e 95
novos casos (17.10)
O Ministério da Saúde moçambicano anunciou hoje mais uma morte no país causada
pela covid-19, elevando o total de óbitos para 74, e ainda 95 novos casos da doença.
"Trata-se de um paciente de 53 anos de idade, do sexo feminino e de nacionalidade
moçambicana, que evoluiu para óbito após o agravamento do seu estado clínico
durante o período de internamento em uma unidade hospitalar da Cidade de Maputo",
lê-se no comunicado de atualização de dados sobre a pandemia do Ministério da
Saúde, que refere a existência de um acumulado de 10.707 casos.
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https://www.lusa.pt/article/%7eBzsM_KeZ39AUJZQ4zo4CjMSZM5iuSI1/covid-19mo%C3%A7ambique-anuncia-mais-uma-morte-e-95-novos-casos

Covid-19: Autoridades moçambicanas anunciam mais
um óbito e 159 novas infeções (18.10)
O Ministério da Saúde de Moçambique registou mais um óbito por covid-19 nas
últimas 24 horas, elevando o total de mortes para 75, num dia em que foram
anunciadas mais 159 infeções no país.
A vítima, um moçambicano de 74 anos, morreu no sábado "após o agravamento do
seu estado clínico durante o período de internamento em uma unidade hospitalar da
cidade de Maputo", lê-se no comunicado de atualização de dados sobre a pandemia
distribuído hoje à comunicação social.
https://www.lusa.pt/article/vMYWK3jzmvmhDOGXHF9JfDMSZM5iuSI1/covid-19autoridades-mo%C3%A7ambicanas-anunciam-mais-um-%C3%B3bito-e-159-novasinfe%C3%A7%C3%B5es

Rádio Moçambique

País regista 75º óbito pela Covid-19. Mais 241
recuperados
Mais 241 indivíduos previamente infectados pela Covid-19 são dados como curados
pelas autoridades da saúde.
Deste modo sobe para 8.513 o equivalente a 78,3% o total de recuperados da Covid19, no país.
De acordo com um comunicado de imprensa do Ministério da Saúde, divulgado este
domingo, mais 159 pessoas testaram positivo a Covid-19, elevando para 10.866 o
cumulativo de infectados no país.
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https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/13576-pais-regista75-obito-pela-covid-19-mais-241-recuperados.html

País: Aulas presenciais da 10ª classe retomam esta 2ª
feira
Retomam na segunda-feira as aulas da décima classe, no âmbito do reatamento
gradual das aulas presenciais no país.
O porta-voz do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, Feliciano
Mahalambe, disse que a retoma envolve 300 mil alunos da 10ª classe, em mais de
oitocentas escolas, em todo o país.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/13565-pais-retomamna-2-feira-aulas-presenciais-da-10-classe.html

Covid-19: Estudo revela que vírus permanece activo
na pele por 9 horas
Um estudo elaborado por pesquisadores japoneses revelou que o coronavírus SARSCoV-2 permanece activo na pele por nove horas, confirmando assim a necessidade de
lavar as mãos com frequência para combater a pandemia de covid-19.
Em comparação, o agente patogénico que causa a gripe sobrevive na pele por cerca de
1,8 horas, diz o estudo publicado este mês na revista Clinical Infectious Diseases.
"A sobrevivência de nove horas do SARS-CoV-2 (a estirpe do vírus que causa a
doença covid-19) na pele humana pode aumentar o risco de transmissão por contacto
em comparação com o IAV (vírus da influenza A ou influenza A), acelerando assim a
pandemia", dizem os autores do estudo.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/13580-covid-19estudo-revela-que-virus-permanece-activo-na-pele-por-9-horas.html

A Verdade
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Moçambique regista 75a vitima mortal da COVID-19,
Cidade da Beira perto da transmissão comunitária
Moçambique registou neste domingo (18) a 75ª vítima mortal da covid-19, “trata-se
de um paciente de 74 anos de idade, do sexo masculino e de nacionalidade
moçambicana” e ainda o primeiro infectado na Ilha da Inhaca. Entretanto o Instituto
Nacional de Saúde apurou que está iminente a transmissão comunitária do novo
coronavírus na Cidade da Beira onde existem quase três centenas de infectados.
http://www.verdade.co.mz/mocambique-regista-75a-vitima-mortal-da-covid-19cidade-da-beira-perto-da-transmissao-comunitaria/?fbclid=IwAR3oqdIjgLVq6CGfCDCD_BIUM7d4klDvIqUNj4091qOE9vdlp32HAp3uQg

Mais de meio milhar de profissionais de saúde
infectados

pela

COVID-19

em

Mocambique;

infectados na Zambézia ultrapassam Cabo Delgado
Número de curados pela COVID19, que deixou de estar condicionada a realização de
um teste de Redacção em Cadeia da Polimerase (PCR), continuará a aumentar mais
rapidamente do que o número de infectados activos devido a incapacidade de
aumentar a testagem diárias de casos suspeitos em Moçambique.
http://www.verdade.co.mz/mais-de-meio-milhar-de-profissionais-de-saudeinfectados-pela-covid-19-em-mocambique-infectados-na-zambezia-ultrapassam-cabodelgado/?fbclid=IwAR2kt2zXFK6sQOBsNVK1f4mW3TmysyiTgP3J8s2veWr66bI7i
ljKU0Wtj_8

Carta de Moçambique
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COVID-19: Moçambique já soma 75 óbitos
Mocambique já contabiliza 75 vitimas mortais devido ao novo coronavírus. Este
Domingo, as autoridades anunciaram a ocorrência de mais um óbito, na cidade de
Maputo, ocorrido no passado Sábado, onde perdeu a vida um cidadão de 74 anos de
idade, num hospital.
https://cartamz.com/index.php/sociedade/item/6341-covid-19-mocambique-ja-soma75obitos?fbclid=IwAR28YORl3zrGMXdKXChDaGYi9NmqBvIiwxje9cKuR_08CJw
ZACMws046MyE

Media Mais TV

Propagação da COVID-19
Registados mais 241 recuperados da COVID-19.
Foram registados mais 159 novos casos positivos da COVID-19.
Pais tem mais dois óbitos vitimas da COVID-19.

TV Miramar

COVID-19
Moçambique regista 241 recuperados da COVID-19 e 159 casos positivos.
Pais tem mais dois óbitos vitimas da COVID-19.

STV

Propagação da COVID-19
Saúde reportou 75o óbito.
NISAU anuncia 254 novos casos da COVID-19
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TVM

Propagação da COVID-19
254 individuos foram infectados pelo novo coronavírus.
Moçambique atinge 75 óbitos causados pela COVID-19.
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