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COMO O WA NOTIFY FUNCIONA

Washington Exposure Notifications (WA Notify) é uma nova ferramenta muito importante na prevenção
do contágio da COVID-19. Assim como o uso de máscaras, o distanciamento social e a redução dos
grupos de contato, o WA Notify é uma ferramenta simples para proteger a nossa comunidade.
O WA Notify funciona em aparelhos móveis e, sem compartilhar qualquer informação pessoal, alerta
seus usuários quando tiverem sido expostos à COVID-19. É totalmente privado e não sabe quem você
é nem rastreia por onde você anda.
Estudos indicam que quanto mais pessoas usam notificações de exposição, maior é o benefício. Modelos
baseados no estado de Washington mostram que até um pequeno grupo de pessoas usando WA Notify
reduz o número de infecções e mortes.

INCLUA WA NOTIFY NO SEU TELEFONE
Em iPhones:

Em Androids:
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5.
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Acesse as suas Configurações
Navegue até Notificações de Exposição
Clique em “Habilitar Notificações de Exposição”
Selecione Estados Unidos
Selecione Washington

3.

Acesse a loja do Google Play
Busque por WA Exposure Notifications para
achar o aplicativo facilmente
Baixe o aplicativo Washington Exposure
Notifications

QUANDO VOCÊ JÁ TIVER O WA NOTIFY NO SEU TELEFONE
É assim que o WA Notify funciona na prevenção do contágio da COVID-19
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Saúde
Pública

Quando duas pessoas
que usam o WA Notify
em seus telefones
estão próximas, seus
telefones trocam
códigos aleatórios via
Bluetooth. O código é
totalmente anônimo,
sem rastreio de
localização ou troca de
informações pessoais.

Quando uma pessoa no
estado de Washington
testa positivo, agentes
de saúde pública entram
em contato com ela,
perguntam se tem WA
Notify e fornecem um
código de verificação.
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A pessoa que testou
positivo insere o
código de verificação
no WA Notify. Esta é
uma ação voluntária.

Outros usuários do
WA Notify que tenham
estado perto do usuário
que testou positivo por
um período considerável
de tempo nas últimas
duas semanas receberão
um alerta anônimo
informando que eles
podem ter sido expostos
à COVID-19.

Saiba mais

As notificações
contêm um link com
informações sobre
como proceder a
seguir para se proteger
e proteger outras
pessoas, mas não
contêm qualquer
informação a respeito
de quem testou positivo
ou onde a exposição
pode ter ocorrido.

