
 

FOR IMMEDIATE RELEASE  
Contact: 
Russell Hartenstine 
Public Information Officer 
Martha Vineyard Regional Emergency Planning Committee 

(508)-693-5380 
emd@westtisbury-ma.gov 

Wednesday, March 25, 2020 4:30 PM 

Massachusetts State and Public Health 
Realtime Messaging Tool 

Text “COVIDMA” to 888-777 
The Baker-Polito Administration today announced the launch of a new text-based notification 
system to deliver important information about the Commonwealths COVID-19 response to 
Massachusetts residents. More than 50,000 people have subscribed since the Governor made the 
announcement at noon yesterday.  

COVID-19 RESPONSE COMMAND CENTER DAILY SITUATION REPORT 

The new messaging tool called ‘AlertsMA’ will allow residents to subscribe to real-time 
notification by texting the keyword “COVIDMA” to 888-777.  

After signing up, state and public health officials can send short messages and links to 
information directly to a resident’s cell phone or other mobile device.  

The Commonwealth’s Executive Office of Technology Services and Security partnered with 
Everbridge, a Mass-based company, who’s platform powers AlertsMA, to bring the notification 
service online during the COVID-19 response.  

FOR LOCAL TEXTING ALERTS PLEASE REGISTER FOR CODE RED  

CODE RED ALERT SYSTEM – CodeRED is your local emergency broadcast system, but it is 
ELECTIVE ONLY. Someone must register for this service. If they register, they can be reached 
if there is a sudden public emergency, though the device of their choosing. While we are all 
doing our best to stay at home, please consider going to this website and register for this very 
critical information lifeline. That can be done here: https://public.coderedweb.com/CNE/en-US/
978F92D50FBE  
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PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA  
Contato: 
Russell Hartenstine 
Oficial de Informação Pública 
Comité Regional de Planeamento de Emergência de Martha’s Vineyard 

(508)-693-5380 
emd@westtisbury-ma.gov                

Quarta-feira, Março 25, 2020 4:30 PM      

Instrumento de Mensagens em Tempo Real do Estado 
de Massachusetts e dos Oficiais de Saúde Pública 

Text “COVIDMA” para 888-777 
A Administração Baker-Polito anunciou hoje o lançamento de um novo sistema de notificação 
baseado em text para mandar informações importantes aos residentes de Massachusetts sobre a 
resposta da Commonwealth ao COVID-19. Mais de 50,000 pessoas inscreveram-se desde que o 
Governador fez o anúncio ao meio dia de ontem.  

RELATÓRIO DIÁRIO DE SITUAÇÃO DO CENTRO DE COMANDO DE RESPOSTA AO 
COVID-19 

O novo instrumento de mensagens chamado ‘AlertsMA’ permitirá os residentes a inscrever-se 
para receber notificações em tempo real mandando a palavra chave “COVIDMA” para 888-777. 
Depois de se inscreverem, o estado e os oficiais de saúde pύblica podem mandar mensagens 
breves e links de informação diretamente para o celular ou para outro dispositivo móvel dos 
residentes.  

O Escritório Executivo de Serviços de Tecnologia e Segurança da Commonwealth fez parceria 
com a Everbridge, uma companhia baseada em Massachusetts, cuja plataforma sustenta o 
AlertsMA, para trazer o serviço de notificação online durante a resposta ao COVID-19.  

PARA MENSAGENS DE ALERTAS LOCAIS POR FAVOR REGISTE- SE NO CODERED 

CODERED ALERT SYSTEM – o CodeRED é o seu sistema local de transmissão de 
emergência, mas esse serviço é ELETIVO. Alguém tem que se inscrever para esse serviço. Se 
eles se inscreveram, eles serão contatados através do dispositivo que escolheram, se de repente 
houver uma emergência pύblica. Enquanto estamos a fazer o melhor para ficar em casa, por 
favor pense em visitar esse site de informação crίtica e muito importante. Isso pode ser feito 
aqui: https://public.coderedweb.com/CNE/en-US/978F92D50FBE
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