
Què és?
És una aplicació oficial del Govern d’Espanya 
d’alerta de contactes per a dur a terme labors 
automàtiques de traçabilitat. Això vol dir 
que gràcies a aquesta app, en cas que algú 
amb qui hages estat en contacte durant els 
últims dies done positiu per COVID-19, podràs 
rebre un avís alertant-te sobre un possible 
diagnòstic de COVID-19 al costat d’indicacions 
sanitàries sobre com procedir i un telèfon 
d’informació.

Com funciona?
Utilitza la tecnologia bluetooth per a poder 
registrar en la teua terminal, de manera 
anònima, privada, segura i temporal. 
D’aquesta manera, si el propietari o 
propietària d’un d’eixos terminals comunicara 
haver sigut diagnosticat de COVID-19, rebries 
una notificació d’avís. Tot això sense que ningú 
sàpia qui és la persona amb el diagnòstic 
positiu, ni on vas estar amb ella, ja que no es 
guarda cap dada personal ni es geolocaliza.

Per què hauria d’usar-la?
És una eina molt útil per a protegir-te i 
protegir als teus de possibles contactes de risc 
amb persones diagnosticades de COVID-19. 
Tingues en compte que gràcies a ella pots 
assabentar-te de si algú de qui vas ser a prop 
sense conéixer-li (en l’autobús, en una terrassa 
o en una botiga) podria estar diagnosticat de 
COVID-19. Però perquè el sistema funcione 
necessitem la teua col·laboració. Com més 
gent descarreguem l’app, més completa 
serà la protecció i per tant més protegits 
estarem totes i tots.

Com obtenir l’app?
L’app està disponible per a descarregar en Google 
Play i  App Store  

Què podem fer des 
de la ciutadania?
Des de la CIUTADANIA podem ajudar 
a controlar la pandèmia, rastrejar i 
tallar la cadena de contagis, evitar 
la saturació del sistema de salut i 
contribuir a la regeneració de l’activitat 
econòmica i social. 

Com?
Amb 
RESPONSABILITAT 
CÍVICA
Mantenint les mesures de seguretat: 
rentant-nos les mans freqüentment, 
mantenint la distància de seguretat 
interpersonal, respectant els 
aforaments.

INSTAL·LANT I 
FENT SERVIR L’APP 
RADARCOVID

CUIDEM-NOS
Davant la falta de vacuna per a la COVID-19 i fins que arribe, 

*Font: https://radarcovid.gob.es/

Llegir el Manifest RadarCOVID

https://radarcovid.gob.es/
https://radarcovid.gob.es/manifiesto

