Rastreamento de cidadãos e turistas infectados com o coronavírus
O Coronavirus Alert é um aplicativo que foi desenvolvido para
uso das autoridades para relatar e monitorar os casos de
Coronavírus ou COVID 19.
Em caso de confirmação da contaminação, a pessoa pode ser
rastreada, relatar sintomas e notificar as autoridades.
O Coronavirus Alert é um aplicativo que permite que os
cidadãos enviem alarmes de confirmação e disseminação do
vírus.
O Coronavirus Alert oferece cobertura em todo o país para
relatar sintomas e solicitar assistência das autoridades de
saúde. Cada emergência relatada é rastreada pela sua posição
de satélite, para que a ajuda possa encontrá-la rapidamente.
As emergências relatadas podem ser complementadas com
fotografias, áudio ou vídeos capturados pelo cidadão,
facilitando o entendimento do alerta visando um
atendimento mais eficiente.
A entidade governamental pode ainda fazer notificações
relevantes em massa com sugestões, regulamentos e políticas
de saúde para a prevenção da referida doença.
O aplicativo permite geo localização e assistência à pessoa infectada. As cercas e limites
geográficos informam a população sobre as áreas com maior taxa de pessoas infectadas, áreas
nas quais a circulação não é recomendada.
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Rastreamento de cidadãos e turistas
infectados com o coronavírus
Como funciona?
Botão COV19 confirmado: pressione COV19 Confirmado para notificar às autoridades
sobre o diagnóstico positivo confirmado em você.
Botão Sintomas: se você está com um ou mais sintomas: febre, tosse, falta de ar, dores
no corpo, mal estar, congestão nasal, corrimento nasal, dor de garganta ou dor no peito.
Botão Estou aqui: utilize este botão para relatar imediatamente a sua localização às
autoridades ou agentes de saúde.

12 Botões para informar e dar conselhos à população:
O Coronavirus Alert oferece ainda 12 botões configuráveis para fornecer recomendações sobre
prevenção e tratamento do coronavírus:
• O que é coronavírus?
• Como é transmitido
• Como é feito o diagnóstico
• Quais são os sintomas
• Existe uma vacina, medicamento ou tratamento?
• Como prevenir
• Quando usar uma máscara
• Informações para viajantes
• Notícias falsas
• Localização dos hospitais e unidades de saúde
• Contato com as Autoridades
• entre outros...
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