
PROGRAMA DE MONITORAMENTO

COVID19
Paraná



A solução desenvolvida pela Celepar para a Secretaria 

da Saúde e o Governo do Estado do Paraná 

compreende ferramentas para auxiliar a conter a 

propagação do Coronavírus (COVID19).

Todo cidadão que for passar pelas fronteiras do Paraná, 

deverá realizar um cadastro no portal web ou no 

aplicativo COVID19 Paraná e apresentar o comprovante 

do cadastro nos postos de monitoramento.

COVID19 PARANÁ



Portal
web
O portal coronavirus.pr.gov.br além 

de trazer informações sobre 

prevenção,  transmissão e ações do 

Governo do Paraná no combate ao 

Covid19 (Coronavírus) também é uma 

alternativa para o cidadão preencher o 

formulário de cadastro. 



App
cadastro
O aplicativo COVID19 Paraná está disponível para 

Android e iOS. O cidadão deve baixar o aplicativo, 

preencher o cadastro e guardar o código gerado, 

que deverá ser apresentado nos postos de 

monitoramento da fronteira do Paraná. 



O usuário do aplicativo pode iniciar seu cadastro 

utilizando os dados já existentes nas redes sociais 

ou iniciar um cadastro em branco.

App
cadastro



Após ler e aceitar os Termos de Uso do aplicativo, o 

usuário deve informar seus dados pessoais  e 

dados de contato. Brasileiros maiores de 18 anos 

devem informar o CPF. Estrangeiros deverão 

informar o número do passaporte e o país de 

origem. 

App
cadastro



O próximo passo é informar o meio de transporte 

utilizado na viagem. Se o meio de transporte for 

rodoviário, com veículo particular, é necessário 

informar a placa do veículo utilizado.
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No terceiro passo do cadastro, o usuário deve 

informar a cidade de origem e destino. Também 

deverá informar o tempo de permanência na 

cidade de destino.

App
cadastro



No último passo é realizada a avaliação 

epidemiológica, com perguntas elaboradas pela 

Secretaria da Saúde do Paraná, seguindo as 

orientações da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) para identificação de casos suspeitos.
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Ao final do cadastro, é gerado um QRCode de 

confirmação de cadastro. O código deve ser 

apresentado nos postos de monitoramento da 

fronteira. Este código é válido por apenas 24 horas. 

Caso esteja vencido no momento da passagem 

pelo posto de monitoramento, um novo cadastro 

deverá ser realizado.
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cadastro



O aplicativo COVID19 Paraná - Monitoramento é 

de acesso restrito aos profissionais da saúde e 

demais agentes autorizados. Com ele é possível 

validar o cadastro dos transeuntes para 

monitoramento de todos os entrantes na fronteira 

do Paraná.
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O profissional autorizado pela Secretaria da 

Saúde deverá realizar a autenticação no 

aplicativo através da Central de Segurança.
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A tela inicial do aplicativo apresenta um 

quadro resumo dos check-ins realizados e 

transmitidos no dispositivo.
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Ao iniciar a leitura, o usuário deverá apontar o 

leitor do QRCode para o código apresentado 

pelo transeunte (que pode ser na tela do 

celular ou impresso em papel).
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Se o código estiver válido, os dados serão 

armazenado para monitoramento. Caso o 

código esteja inválido, o transeunte será 

orientado a realizar um novo cadastro.
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O aplicativo também conta a funcionalidade 

de pesquisar por número de documento do 

check-ins realizados no dispositivo.
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App 
monitoramento

App
cadastro

* Os aplicativos estarão disponíveis para Apple e Android. Aguardando publicação nas loja da Apple.

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.pr.celepar.sesa.covid19parana
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.pr.celepar.sesa.covid19m

