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Inquérito sero-epidemiológico em Xai-xai e Chókwè
Perto de oito mil pessoas das cidades de Xai-xai e Chókwè, em Gaza, serão
abrangidas por um inquérito sero-epidemiológico da Covid-19 que arrancou nestas
regiões do país. Pág.01

Oitenta e um por cento de doentes já recuperaram da
Covid-19
Pelo menos 10.695 cidadãos recuperaram da Covid-19, o que representa 81 por cento
dos 13.202 casos positivos detectados de Março até ontem.
O dado consta do comunicado de actualização de informação sobre a pandemia no
país e no mundo distribuído pelo Ministério da Saúde (MISAU), apontando que entre
segunda-feira e ontem o país registou 256 novos casos de recuperação.
Dos recuperados, todos de nacionalidade moçambicana, 130 cumpriam isolamento
domiciliar na capital, 117 na província de Maputo, seis em Cabo Delgado e três em
Inhambane.
Entretanto, no mesmo período, houve 72 novas infecções, diagnosticados em 932
amostras testadas em diversos laboratórios públicos e privados espalhados pelo país.
Assim, o MISAU contabiliza 13.202 casos positivos, dos quais 12.898 de transmissão
local e 304 importados.
Na mesma nota, o Ministério lamenta a morte de mais um indivíduo infectado pela
Covid-19, que estava internado na cidade de Maputo, após resultado positivo para a
doença anunciado a 19 de Outubro.
Trata-se de um idoso de 77 anos de idade de nacionalidade moçambicana, que perdeu
a vida na segunda-feira após o agravamento do seu estado de saúde na unidade
sanitária em que se encontrava hospitalizado. Pág.01
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Inquérito sero-epidemiológico arranca em Manica
Arrancou ontem em Chimoio o inquérito sero-epidemiológico destinado a mapear os
locais de maior risco de propagação da pandemia da Covid-19 na capital provincial de
Manica. Pág. 24

Contra Covid-19: Atenções redobradas para alunos
da 7.ª classe
Professores, pais e encarregados de educação devem redobrar as atenções para os
alunos da sétima classe, de modo a evitar a propagação da Covid-19, com a retoma,
ontem, à escala nacional, das aulas presenciais deste nível.
O apelo é do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH), que
pretende que as aulas presenciais, retomadas ontem, decorram em ambiente seguro.
Segundo Manuel Simbine, do MINEDH, há um trabalho a ser feito com os pais e
encarregados de educação para a sensibilização das crianças a fim de se comportarem
devidamente, perante o novo normal, de casa à escola e vice-versa.
“Os professores e toda a comunidade académica estão preparados para auxiliar os
alunos de modo a adoptar comportamentos que evitem contágio pelonovo
coronavírus, sobretudo porque os alunos deste nível ainda são pequenos e requerem,
por isso, muitos cuidados”, disse.
Geralmente, tal como indicou Manuel Simbine, as crianças brincam e partilham quase
tudo, sendo por isso que os professores e a comunidade escolar devem estar atentos.
https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/2018-05-04-10-20-41/99242-contra-covid-19-atencoesredobradas-para-alunos-da-7-classe

O País
COVID-19 mata mais uma pessoa e infecta outras 72 em
Moçambique
Um homem de 77 anos de idade perdeu a vida na cidade de Maputo por conta do
novo Coronavírus, somando deste modo 95 óbitos pelo vírus no país, segundo uma
nota do Ministério da Saúde.
O paciente é moçambicano e perdeu a vida esta segunda-feira, em resultado do
“agravamento do seu estado de saúde” durante o período de internamento num
hospital da cidade de Maputo. O diagnóstico da infecção foi revelado no dia 19 de
Outubro último.
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Dados do Ministério da Saúde referem ainda que mais 72 pessoas contraíram a
infecção do novo Coronavírus nas últimas 24 horas. Dos novos casos reportados esta
terça-feira, 71 são moçambicanos e um libanês. Todas as novas infecções resultaram
de transmissão local.
Deste modo, sobe para 13.202 o total de casos positivos já registados no país, dos
quais 12.898 de transmissão local e 304 importados. Pág. 02

Gaza acolhe inquérito sero-epidemiológico
Foi lançado esta terça-feira o inquérito sero-epidemiológico, na província de Gaza,
visando identificar os grupos e as áreas de maior exposição a Covid-19. Pág. 02

Deslocados pelo terrorismo em risco da malária e
COVID-19
Milhares dos 435 mil deslocados no país, devido ao terrorismo em alguns distritos de
Cabo Delgado, não só carecem de água potável, como também “estão expostos à
malária, com quase nenhuma protecção, enquanto permanecem em condições
insalubres e apinhadas”, segundo a Médicos Sem Fronteiras, que considera a situação
um risco para o surto de sarampo, diarreia ou COVID-19.
Das “cerca de 10 mil pessoas deslocadas” que chegaram de barco à cidade de Pemba,
“só na semana passada” algumas estavam desidratadas.
“As mulheres deram à luz no mar. Tem havido casos de diarreia grave e
potencialmente fatal. Há muita pressão sobre o pessoal médico local, uma vez que 20
mil pessoas chegaram ao longo do último mês e mais continuarão a chegar”, diz a
Médicos Sem Fronteiras. Pág. 02

Há escolas primárias sem aulas por falta de inspecção
Algumas escolas primárias da cidade de Maputo, para a 7ª classe ainda não
retomaram as aulas presenciais porque não foram inspeccionadas, conforme
recomenda o Governo no âmbito das medidas de prevenção do novo coronavírus.
Pág. 06

Lusa

Covid-19: Retoma do apoio da UE a Moçambique
não deve sacrificar “princípios da boa governação”
Maputo, 03 nov 2020 (Lusa) - A organização não-governamental Centro para
Democracia e Desenvolvimento defendeu hoje que o retorno do apoio orçamental da
União Europeia (UE) a Moçambique "não deve sacrificar os princípios da boa
governação".
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A “necessidade da retoma ao apoio direto ao Orçamento de Estado não deve sacrificar
princípios de boa governação económica", lê-se numa nota do Centro para
Democracia e Desenvolvimento (CDD) distribuída hoje à comunicação social.
https://www.lusa.pt/article/FptK%7endSmn6QGYKbVZ7BVzMSZM5iuSI1/covid-19-retoma-doapoio-da-ue-a-mo%C3%A7ambique-n%C3%A3o-deve-sacrificar-princ%C3%ADpios-da-boagoverna%C3%A7%C3%A3o

Moçambique anuncia mais um óbito por covid-19 e
72 novos casos
Maputo, 03 nov 2020 (Lusa) – Moçambique registou mais um óbito de um paciente
infetado pelo novo coronavírus, elevando o total de mortes para 95, havendo ainda 72
novos casos, informou hoje o Ministério da Saúde.
A vítima, uma moçambicana de 77 anos, perdeu a vida após agravar-se o seu estado
clínico durante o internamento numa unidade hospitalar da cidade de Maputo, na
segunda-feira, referiu o comunicado de atualização de dados do ministério.
Nas últimas 24 horas registaram-se ainda, no país, mais 72 infeções, o que eleva o
cumulativo para 13.202, das quais 12.898 casos são de transmissão local e 304 casos
são importados.
https://www.lusa.pt/article/FptK%7endSmn7ct0tp%7eh2v%7eDMSZM5iuSI1/mo%C3%A7ambiqueanuncia-mais-um-%C3%B3bito-por-covid-19-e-72-novos-casos

Rádio Moçambique

País regista 95º óbito pela Covid-19 e mais 72
infecções
No país, mais uma pessoa morreu devido a Covid-19, nas últimas 24 horas, subindo
para 95, o número de óbitos por causa da doença.
Trata-se de um paciente do sexo masculino de 77 anos de idade, moçambicano, que
evolui para óbito após o agravamento do seu estado clínico durante o período de
internamento numa unidade hospitalar da capital moçambicana.
Um comunicado do Ministério da Saúde recebido, esta terça-feira na nossa redacção
indica que o paciente perdeu a vida nesta segunda-feira.
O país registou ainda 72 novos casos de infecção pelo novo coronavírus, elevando o
cumulativo para 13.202 casos positivos registados.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/13829-pais-regista95-obito-pela-covid-19-e-mais-72-infeccoes.html
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Media Mais TV
Combate a Covid-19: O continente africano registou nas últimas 24 horas mais de
trezentas mortes devido a Covid-19 aumentando para mais de quarenta e três mil o
total de vítimas mortais. Manhã Notiociosa
Pandemia da Covid-19: Moçambique registou um óbito em paciente infectado pelo
novo coronavírus. Manhã Notiociosa
Actualização Covid-19: O país registou 72 casos positivos da Covid-19 nas últimas
24 horas

Tv Miramar

Mais 256 pessoas recuperadas de Covid-19 nas
últimas 24 horas
O ritmo de recuperados no nosso país avança a uma velocidade animadora. Nas
últimas 24 horas mais 256 casos entraram na estatística dos totalmente recuperados da
Covid-19.
Todos os 256 casos recuperados hoje reportados são indivíduos de nacionalidade
moçambicana.
Actualmente, 10.695 indivíduos previamente infectados estão totalmente recuperados
da doença.
Dos novos casos suspeitos testados, 860 foram negativos e 72 foram positivos para
Covid-19. Dos novos casos hoje reportados, 71 casos são de nacionalidade
moçambicana e 1 caso é estrangeiro, de nacionalidade libanesa.
Todos os 72 novos casos hoje reportados resultam de transmissão local. Assim, o
nosso País tem cumulativamente 13.202 casos positivos registados.
O Ministério da Saúde lamenta mais uma morte. Trata-se de um paciente do sexo
masculino, de 77 anos de idade e de nacionalidade moçambicana, que evoluiu para
óbito após o agravamento do seu estado clínico durante o período de internamento em
uma unidade hospitalar na Cidade de Maputo. Fala Moçambique

STV
Propagação Covid-19: País registou hoje mais uma morte pelo novo coronavírus,
elevando assim o número de óbitos provocados por esta doença para 95. Jornal da
Noite
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Inquérito sero-epidemiológico: Lançado o inquérito sero-epideimologico nas
cidades de Xai-xai e Chókwè visando identificar as áreas de maior exposição à
Covid-19. Jornal da Noite

TVM
Covid-19: Após dois dias sem registo, 256 pessoas recuperaram do novo coronavírus
em Moçambique. Telejornal

Resultado de transmissão local: Registo de 72 novos casos do SARS-COV-2, 71
Moçambicanos e um libanês. Telejornal

Mais um óbito por Covid-19: Trata-se de um moçambicano de 77 anos de idade.
Telejornal

Se for aprovada pela OMS: Vacina Cubana contra SARS-COV-2 estará disponível
para Moçambique. Telejornal

Vacina Cubana contra SARS-COV-2: Proposta foi submetida a teste e está em
avaliação nos laboratórios da OMS. Telejornal
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