
 
 
 
 

Atender a ligação vai ser o seu maior ato de amor.  

Espalhe a notícia. Vamos parar o vírus.  

Por que a sua ajuda importa  
As pessoas em Massachusetts querem saber o que podem fazer para ajudar durante a crise da COVID-

19. Através da localização e do acompanhamento de contatos, estamos entrando em contato com 

todas as pessoas que tiveram testes positivos e pessoas que foram expostas. Estamos orgulhosos de 

ser o primeiro estado do país a iniciar a localização e acompanhamento de contatos e sua participação 

é fundamental para que juntos tenhamos sucesso. Participar na localização e o acompanhamento de 

contatos é a maneira que você tem de ter impacto na vida de muitas pessoas em nosso e em outros 

estados, ajudando a parar a disseminação da COVID-19.  

Como a localização e o acompanhamento de contatos funciona?  
Primeiro, se o seu resultado der positivo, te colocaremos em contato com o suporte e os recursos que 

você pode precisar durante a quarentena. Em seguida, com a sua colaboração, a Equipe COVID da 

Comunidade identificará e entrará em contato por telefone e mensagem de texto com qualquer pessoa 

com quem você tenha entrado em contato para localizá-la e conter a propagação progressiva do vírus. 

Através dessa localização de contatos, poderemos organizar melhor os testes, bem como o suporte 

médico e o de quarentena disponibilizado para você e seus entes queridos. É importante observar que 

não divulgaremos seu nome a ninguém. Suas informações são estritamente confidenciais e serão 

tratadas como registros médicos particulares.  

Como vou saber se é a equipe de MA contra a COVID que está ligando?  

Nossas ligações telefônicas usarão o prefixo 833 e 857 e seu telefone identificará que a ligação é da 

“Equipe de MA contra a COVID”. As chamadas serão feitas diariamente das 8h às 20h.  

Como vai ser a conversa por telefone?  
Quando ligamos, um membro da equipe de MA contra a COVID solicitará uma lista de todas as pessoas 

que estiveram a menos de dois metros de você (6 pés) nos dois dias anteriores aos que você sentiu os 

sintomas. Se você não teve sintomas, perguntaremos sobre as suas atividades nos dois dias anteriores 

ao seu diagnóstico. Também solicitaremos os números de telefone de todas as pessoas que você nos 

relatar, para que possamos ligar e cuidar delas.  

Incentivamos que você informe aos seus contatos sobre a sua doença, mas não compartilharemos as 

suas informações com eles. Ligaremos para os seus contatos e informaremos que foram expostos ao 

coronavírus para que eles possam fazer o teste, mas não informaremos seu nome.  

Se você está ficando em casa durante o período de isolamento, um membro da equipe de MA contra a 

COVID também falará com você sobre quaisquer necessidades que tenha e poderá colocá-lo(a) em 

contato com um(a) coordenador(a) de recursos de assistência que te ajudará a obter o apoio 

necessário. Durante todo o período da sua doença, um membro da equipe de MA contra a COVID ou o 

departamento de saúde local farão checagens para monitorar os seus sintomas e as suas 

necessidades.  



 
 

Por que a Localização e o Acompanhamento da Comunidade é importante  
Embora o distanciamento social tenha se mostrado eficaz na redução da propagação do vírus, existem 

mais coisas que podemos fazer para cuidar uns dos outros. Com a localização e o acompanhamento de 

contatos, podemos rastrear a propagação e reduzir mais a exposição a outras pessoas incentivando 

que sejam feitos testes, dando apoio à quarentena e ao distanciamento social. Muitas pessoas que têm 

a COVID-19 não apresentam sintomas e não percebem que podem estar transmitindo o vírus. Portanto, 

se você receber uma ligação, atenda e ajude a manter a sua família e os seus amigos seguros. Estamos 

nessa juntos, e com o compartilhamento de informações e a atenção às instruções do Esforço 

Colaborativo de Localização e Acompanhamento da Comunidade (CTC, por sua sigla em inglês), 

podemos espalhar a noticia para ajudar a parar o vírus.  

O que é o Esforço Colaborativo de Localização e Acompanhamento da Comunidade?  
O Estado de Massachusetts, juntamente com Partners in Health, criou o Esforço Colaborativo de 

Localização e Acompanhamento da Comunidade contra a COVID-19 (COVID-19 Community Tracing 

Collaborative). O programa tem como objetivo entrar em contato com os pacientes que tiveram exames 

positivos confirmados da COVID-19 com propósito de ajudar a proteger outras pessoas potencialmente 

expostas ao vírus. O objetivo do Esforço Colaborativo de Localização e Acompanhamento da 

Comunidade contra a COVID-19 é te manter saudável e desacelerar a propagação do novo coronavírus. 

A sua participação na localização e no acompanhamento de contatos não te ajudará apenas com 

suporte e acesso a recursos médicos. Quando você atende o telefone também esta ajudando a manter 

seguros os seus entes queridos e a nossa comunidade. 
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