
O que é Smittestopp? 
Smittestopp é uma aplicação do Instituto Nacional de Saúde Pública (FHI) que 
foi desenvolvida para ajudar a prevenir a propagação do coronavírus. O uso da 
aplicação é facultativo. 

 
Se fizer um teste e este mostrar que tem coronavírus, poderá alertar outras 
pessoas por meio da aplicação. Elas então serão informadas de que podem ter 
sido expostas a contágio e receberão orientações sobre como proceder. Desta 
forma, a aplicação pode evitar que ainda mais pessoas fiquem doentes. A 
aplicação não fornece informações sobre quem está infetado. 

 
Como ter a aplicação Smittestopp no seu telemóvel? 
• Instale a aplicação usando App Store ou Google Play. 

• Dentro da aplicação, siga as instruções que aparecem no ecrã. 

• Se não entende o idioma, peça ajuda a alguém para explicar-lhe o texto. 

 
Como funciona a aplicação Smittestopp? 
Quando o utilizador está perto de uma pessoa que também tem a aplicação no seu 
telemóvel, os telemóveis enviam sinais entre si. 

 
Se a outra pessoa se testar e for diagnosticada com o coronavírus, a aplicação 
lembrará que o seu telemóvel já esteve próximo do telemóvel da pessoa infetada e 
enviar-lhe-á orientações sobre o que deve fazer. Também pode escolher se quer 
notificar outras pessoas caso tenha contraído o vírus. 

 
Se receber um alerta por meio da aplicação, será apenas informado de que foi 
exposto a contágio, sem detalhes sobre a identidade ou a localização de quem 
está infetado. Nem as autoridades nem quaisquer indivíduos ficam a saber quem 
são os utilizadores ou onde estiveram. 

 
Proteção de dados 
• É preciso ter acima de 16 anos para usar a aplicação Smittestopp. 

• As informações sobre o utilizador são apagadas automaticamente depois de 14 
dias. 

• O utilizador pode apagar as informações sobre si mesmo na aplicação quando 
quiser. 

• O utilizador pode desinstalar a aplicação quando quiser. 

 
 
 

Ajude-nos a trazer a normalidade de volta 
 

 
 
 
 

helsenorge.no/smittestopp 


