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AO POVO DE CABINDA 
 
 

COMUNICADO SOBRE O CORONAVIRUS 

 

O Alto Conselho de Cabinda informa ao Povo de Cabinda a manter-se vigilante sobre a epidemia 

mundial causada pelo Coronavírus, declarada pela Organização Mundial da Saúde como uma 

pandemia. A doença causada por esse vírus é designada por (COVID-19).  

O vírus já afectou quase todos países do mundo, com mais de 266.100 pessoas infectadas no mundo 

e já causou mais de 11.100 mortos. O mesmo foi também detectado em muitos países Africanos, 

incluindo os dois Congos, que fazem fronteira directamente com o território de Cabinda. 

Os Governos do mundo estão a tomar medidas para combater esta pandemia, fechando as fronteiras, 

isolando as pessoas infectadas e mantendo em quarentena pessoas suspeitas, para evitar a sua 

propagação. 

O Alto Conselho de Cabinda aproveita esta oportunidade para apelar ao Povo de Cabinda a fim de 

seguir as instruções e medidas de combate anunciadas pelas Autoridades Sanitárias e pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS): 

 Evitar contacto físico e manter uma certa distância nas conversas com outra pessoa; 

 Tapar a boca e o nariz com mascara, quando estiver em lugares públicos;  

 Lavar as mãos com sabão e secar com papel da cozinha;  

 Desinfectar constantemente as mãos com alcogel; 

 Não tocar a cara, quando estiver fora em zonas de risco; 

 Não participar em eventos que agrupam mais de 10 pessoas; 

 Ficar mais em casa com a família e evitar contacto físico entre membros da família; 

 Quando um membro da família apresentar sintomas de febre, tosse, gripe e dores na 

garganta, o mesmo tem que se isolar num quarto para não infectar os demais, e logo 

a seguir contactar a equipa médica para o devido teste e acompanhamento; 

Reiteramos o nosso compromisso de defender a humanidade, solidarizando-nos com o Povo de 

Cabinda e do mundo. Apoiamos a decisão de encerrar as fronteiras e exortamos as Autoridades 

locais para velar sobre a movimentação de pessoas entre Luanda e Cabinda para evitar a exportação 

do vírus para o nosso território.  

O Alto Conselho de Cabinda promete continuar acompanhar a situação de perto, para juntos 

podermos lutar para a erradicação desta maléfica pandemia. 

QUE DEUS PROTEGE O POVO DE CABINDA 

 

SECRETARIADO GERAL EXECUTIVO, AOS 20 DE MARÇO DE 2020.  

 

Atenciosamente, 

 

 

André Massanga 


