O seu bem-estar é importante para nós
A sua saúde é demasiada importante para nós e compreendemos que a possibilidade de infecção pelo
coronavírus é causa para preocupação. Por esta razão, é muito importante garantir a si próprio que tome as
medidas preventivas para se poder proteger da infecção. Embora a maioria das pessoas que contraem o vírus
apresentam sintomas de menores cuidados e recuperam por completo em pouco tempo, existe no entanto
o perigo maior com as pessoas idosas que sofrem com problemas de saúde existentes poderem vir a
desenvolver complicações potencialmente ameaçadoras para a vida.

Explicar o Coronavírus:
Os coronavirus pertence a um grupo de virus que causam doenças em mamíferos e aves. Nos humanos os
coronavirus causa infecções do tracto respiratório que são tipicamente suaves, tal como alguns casos da
constipação comum, (entre outros virus possíveis conta-se o rinovírus).embora mais raras (SARS,MERS, e
COVID-19) possam ser letais. Noutras espécies os sintomas variam: nas galinhas,causam uma doença do
tracto repiratório superior, enquanto nas vacas e porcos causam diarreia. Ainda não existem vacinas ou
medicamentos antivirais para prevenir ou tratar as infecções do coronavírus humano.

Como se espalha o Coronavírus:


O ar: a tosse ou espirro por alguém infectado pode infectar outro alguém que esteja nas proximidades
de um metro. Pessoas com uma leve gripe ou constipação, que inalem gotículas tossidas ou exaladas
por alguém com coronavírus, são mais susceptíveis ao vírus.



Contacto pessoal próximo: o vírus pode ser dessiminado por apertos de mão ou ao tocar em alguém
infectada com coronavírus.



Tocar em objectos/superfícies: mesas, secretárias, telefones, puxadores/fechaduras de portas, e tudo
o demais que se toque pode ter vestígios do vírus se alguém infectado possa ter tossido ou exalado
próximo desses objectos.



Contaminação facial: muito raro.

Sintomas do Coronavírus:
Pacientes com coronavirus têm tido doenças respiratórias, de leves a graves, com sintomas abaixo do
normal, que podem aparecer entre 2 a 14 dias após exposição.
PEITO

-Sintomas Respiratórios, tosse seca, dificuldade em respirar.

GARGANTA

-Dor de garganta

O CORPO TODO

- Febre

Só deve permanecer em casa no caso de se identificar com os sintomas acima descritos, e monitorizar
enquanto em auto-quarentena. Não se deve deslocar para o local de trabalho ou visitar àreas
públicas, isto poderá agravar a propagação do vírus. Monotorize a sua condição, e peça por um médico
chefe e director clínico, se a sua condição de saúde piorar durante os dois dias seguintes.

Central & Provincial level contact list for Coronavirus – Emergency situations.

Prevenír o Coronavírus:


Cobrir a boca e nariz com um lenço descartável limpo, ou manga da camisa quando tossir ou
espirrar.



Lave as mãos com frequência com sabão e água morna por 20 segundos, após ter feito uso da
casa-de-banho, ou se por ventura esteve em locais públicos, (tocando em portas, puxadores,
carrinhos do supermercado), como também um sem fim de objectos que poderão ter sido
tocados por centenas ou milhares de pessoas antes se si. Faça uso das costas das mãos, ou do
cotovelo, quando tiver de abrir ou fechar portas.



Limpe e desinfecte objectos e superfícies que toca com regularidade.



Evite o contacto próximo de pessoas com gripe, constipação, ou com infecção respiratória.



É altamente recomendado tomar um comprimido de 1000mg de Viatamina C diáriamente. Se
não tiver Vitamina C, misture o sumo de meio limão numa chávena de água morna e beba
diáriamente.



Seja imunizado com a vacina da gripe.



Evite àreas públicas, tais como, fronteiras, centros comerciais, pavilhões, e até clínicas, se as puder
evitar.

Moçambique e a sua resposta ao Coronavírus: (notícias a partir de
Moçambique)
“Centros de Isolamento e tratamento já estão identificados em todas as provincias,” pode ler-se no
plano de acção Governamental contra o COVID-19, de acordo com a “Plataforma”, no dia 4 de
Março de 2020.
Segundo notícias difundidas pela Rádio Clube de Moçambique a 9 de Março de 2020, não tinham
sido detectadas infecções de COVID-19.
Funcionários Moçambicanos confirmaram virem a ser distribuidos números de telefone de
funcionários, médicos chefe, e directores clínicos, a qualquer individuo em situação de quarentena
domiciliar, para que possam ligar para os números fornecidos em caso de sentirem sintomas COVID19.
Armindo Tiago, Ministro da Saúde, também deu a sua certeza, tendo afirmado que Moçambique
tem medidas no terreno para diagnosticar a doença.
O Ministério da Saúde tem realizado triagem nos aeroportos, e outros pontos de entrada no país.
São digitalizadas as temperaturas a todos os viajantes, e são intrevistados todos aqueles chegados
de países onde já foram detectados casos de COVID-19
O Governo de Moçambique decidiu adiar temporáriamente a emissão de vistos a viajantes da China,
se bem que permite a entrada aos individuos sem sintomas do vírus e que são portadores de visto
válido, chegados de países afectados pelo COVID-19.

Informação sobre Quarentena:
•

O Governo de Moçambique iniciou uma auto-quarentena de 14 dias para os viajantes
assintomáticos que chegam de países afectados pelo COVID-19.

•

Os viajantes podem vir a ser obrigados a ficar em casa pelo periodo de 14-dias, e serão avaliados
por uma equipa de saúde. Se desenvolverem sintomas e apresentarem resultados positivos
quando testados ao COVID-19 serão obrigados a serem mudados para uma unidade de saúde.

•

Se os viajantes apresentarem quaisquer sintomas, devem-se apresentar a uma clínica de saúde
para que lhes seja feita uma avaliação médica.

•

O Ministério de Saúde tem já preparado um centro de isolamento no Hospital Geral de
Mavalane em Maputo, em caso de poderem vir a surgir casos de infecção identificada.

Recursos Locais:
Para mais informação visite o website do Ministério da Saúde misau.gov.mz

Outros links:
https://www.telegraph.co.uk/news/2020/03/10/what-coronavirus-covid-19-started-grow-next/
https://clubofmozambique.com/news/mozambique-coronavirus-response-plan-created-154495/
https://www.plataformamedia.com/en-uk/news/society/mozambique-sets-coronavirus-treatmentisolation-units-being-in-all-provinces-11884764.html
https://clubofmozambique.com/news/mozambique-nyusi-urges-involvement-in-preventing-spreadof-covid-19-aim-report-154593/

