Anexo
Como utilizar a App STAYAWAY COVID
Passo 1: Descarregue a STAYAWAY COVID, disponível na Play Store e na Apple Store. O
download é gratuito.
Passo 2: Ao abrir a aplicação, recebe uma mensagem de boas-vindas,
seguida de uma explicação sucinta sobre o seu funcionamento.
Passo 3: Antes de poder utilizar a STAYAWAY COVID, é-lhe pedido que
consulte e aceite a Política de Privacidade e os Termos de Utilização da
aplicação.
Além disso, a app solicita-lhe permissão para utilizar as funcionalidades
de Notificação de Exposição à COVID-19 do sistema e para ativar a interface Bluetooth.
Em iOS, questiona se deseja receber notificações e, em Android, se permite que sejam
desligadas eventuais otimizações do consumo de bateria. Adicionalmente, em Android
pede para ativar os serviços de localização.
Passo 4: A aplicação inicia o seu funcionamento normal, mostrando o
ecrã principal com a mensagem: “Não foram registados quaisquer
contactos de proximidade com elevado risco de contágio”, em fundo
verde.
Esta mensagem é acompanhada de uma data de atualização que
indica o acesso mais recente ao sistema STAYAWAY COVID, para
avaliação de contactos de risco. Estas avaliações requerem acesso do
telemóvel à Internet, por WiFi ou dados móveis, e ocorrem duas vezes
por dia em momentos diferentes.
O ecrã contém ainda 4 botões: um no canto superior direito para acesso a toda a
informação disponível sobre a aplicação e 3 botões na parte inferior.
O botão inferior central pulsa sempre que a aplicação está ativa e mantém-se estático
se estiver inativa. Poderá ativar e desativar a aplicação no botão do canto superior
direito.
O botão direito dá acesso a recomendações da DGS para se proteger a si e aos outros
de contágio por COVID-19.
O botão esquerdo remete para o Passo 5.

Passo 5: No caso de lhe ser diagnosticada COVID-19, com o diagnóstico
receberá um código numérico de 12 algarismos. Através do botão
inferior esquerdo do ecrã principal (Diagnóstico) terá possibilidade de
introduzir esse código e, com isso, partilhar os dados da sua aplicação
com o sistema STAYAWAY COVID.
Ao fazê-lo, os utilizadores da aplicação com quem teve contactos de
elevado risco de contágio nos últimos 14 dias, a menos de 2 metros
durante mais de 15 minutos, serão informados que estiveram perto de
alguém portador da doença e poderão tomar as precauções e ações necessárias.
A informação que partilha é anónima. Ninguém, nem utilizadores da aplicação, nem as
entidades que operam o sistema STAYAWAY COVID, conhecerá a sua identidade, nem
quando ou onde mantiveram o contacto de risco consigo.
Passo 6: No caso de ter tido algum contacto de elevado risco de contágio
nos últimos 14 dias, com alguém a quem foi diagnosticada COVID-19, a
STAYAWAY COVID transitará para um ecrã com a mensagem “Esteve
próximo de alguém a quem foi diagnosticada COVID-19”, em fundo
amarelo.
O botão direito dá acesso a recomendações da DGS, específicas para esta
situação.
Deverá manter-se em isolamento e contactar os serviços de saúde através da Linha SNS
24. A Linha SNS24 irá integrar esta informação no Trace-COVID para que os utentes
sejam contactados posteriormente pela equipa de Saúde Pública.

A STAYAWAY COVID não utiliza qualquer informação diretamente identificável dos
utilizadores, assegurando o seu anonimato. Elimina todos os dados ao fim de 14 dias,
cumprindo integralmente as legislações europeia e portuguesa de proteção de dados
pessoais. A aplicação é gratuita, voluntária, anónima e respeita a privacidade dos
utilizadores.

