
O que você precisa  
saber durante a 
COVID-19

Testagem para a COVID-19

Rastreamento de contato para COVID-19

Fazer o teste para COVID-19 e seguir os próximos passos, no caso de um teste positivo, 
pode salvar vidas. Isso pode proteger sua saúde e a de sua família, amigos, vizinhos e 
muitas outras pessoas.  

Certifique-se de procurar informações em seu local de culto, centro de saúde 
comunitário, sistemas hospitalares ou outras organizações em sua comunidade sobre 
eventos de testagem próximos de você para que você faça o teste rotineiramente sem 
nenhum custo, independentemente do status de imigração ou plano de saúde.

A orientação de especialistas em saúde sugere que você faça o teste regularmente, 
mesmo sem sintomas, se estiver morando em algumas de nossas cidades mais 
populosas, especialmente se mora perto de outras pessoas. 

Acesse ct.gov/prioritytesting para encontrar um local de testagem gratuito perto de você. 

Se seu teste for positivo, você deve receber uma ligação de um rastreador de contato 
para ter uma conversa detalhada sobre com quem você entrou em contato. Conversas 
com rastreadores de contato podem salvar vidas e impedir a disseminação da COVID-19. 

As ligações do rastreador de contato aparecerão em seu telefone como CTCOVIDTRACE 
ou podem ser feitas pelo departamento de saúde local. Saiba que suas informações 
pessoais de saúde estarão protegidas neste processo. 

Os rastreadores de contato não pedirão para que você ligue para um número “1-900”  
ou “900”, não entrarão em contato através de mídias sociais e não solicitarão 
informações financeiras ou o número da previdência social.

Acesse ct.gov/coronavirus para obter mais informações 
sobre a COVID-19 em Connecticut

https://portal.ct.gov/Coronavirus/Priority-Populations


Censo 2020

Acesse ct.gov/coronavirus para obter mais informações 
sobre a COVID-19 em Connecticut

Se precisar de assistência

O Censo é mais do que uma contagem de pessoas. Os dados do censo são usados para 
determinar quanto dinheiro Connecticut recebe em alocações de fundos federais para 
apoiar serviços essenciais como escolas, hospitais, projetos de transporte e muito mais. 
 
Sem uma contagem completa, os programas de merenda e educação especial da sua 
escola podem ser cortados. O corpo de bombeiros local pode ceder diante de um 
desastre. E você pode ver retrocessos nos serviços de saúde vitais dos quais os mais 
vulneráveis entre nós dependem.

Responda agora on-line em 2020Census.gov ou pelo telefone 844-330-2020 (inglês)  
ou 844-468-2020 (espanhol). 

Se precisar de acesso a quaisquer recursos, incluindo alimentação, moradia ou creche, 
disque 2-1-1 ou acesse www.211ct.org. 

Acesso ao plano de saúde

A Access Health CT (AHCT) tem como missão aumentar o número de residentes 
segurados em nosso estado.  Agora, mais do que nunca, é importante proteger sua 
saúde e suas finanças.  

Nossa equipe pode ajudá-lo a comprar, comparar e inscrever-se em planos de saúde de 
qualidade de seguradoras bem conhecidas. Além disso, é o único lugar onde você pode 
se qualificar para uma cobertura gratuita ou de baixo custo. 

Você pode se inscrever agora mesmo se você se qualificar para o HUSKY Health 
(Medicaid/Children’s Health Insurance Program — Programa de Seguro Saúde Infantil) 
OU se você passar por um evento de vida elegível que abre uma inscrição especial.  
Esses eventos incluem perda de cobertura devido à perda/mudança de emprego e 
perda de cobertura através do cônjuge ou dos pais.  Nestes tempos difíceis, ajude a 
Access Health CT a divulgar a informação de que estamos aqui para ajudar a manter os 
residentes de Connecticut seguros!  

http://2020Census.gov
http://www.211ct.org

