
Τι είναι το Smittestopp; 
Το Smittestopp είναι μια εφαρμογή του Νορβηγικού Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας 
(NIPH). Επιδιώκει να συμβάλει στην αποτροπή της εξάπλωσης του κορoνοϊού στην 
κοινωνία. Η χρήση της εφαρμογής είναι στη διακριτική σας ευχέρεια. 

 
Εάν κάνατε τεστ και βγήκατε θετικοί στον κορoνοϊό, μπορείτε να ενημερώσετε άλλα άτομα 
μέσω της εφαρμογής. Θα ενημερωθούν ότι ενδέχεται να έχουν εκτεθεί σε λοίμωξη και θα 
λάβουν συμβουλές για το τι πρέπει να κάνουν. Με αυτόν τον τρόπο, η εφαρμογή μπορεί 
να αποτρέψει ακόμη περισσότερους ανθρώπους από το να αρρωστήσουν. Η εφαρμογή 
δεν ενημερώνει κανέναν ότι έχετε μολυνθεί εσείς συγκεκριμένα. 

 

Πώς μπορώ να εγκαταστήσω την εφαρμογή Smittestopp 
στο τηλέφωνό μου; 
• Κατεβάστε την εφαρμογή από το App Store ή το Google Play. 

• Εντός της εφαρμογής, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. 

• Εάν δεν καταλαβαίνετε τις οδηγίες, ζητήστε από κάποιον να σας τις εξηγήσει. 

 
Πώς λειτουργεί η εφαρμογή Smittestopp; 
Όταν βρίσκεστε κοντά σε κάποιον που έχει επίσης εγκατεστημένη την εφαρμογή στο 
τηλέφωνό του, τα τηλέφωνα θα επικοινωνούν μεταξύ τους στέλνοντας σήματα. 

 
Εάν κάποιο άλλο άτομο είναι θετικό στον κορονοϊό, η εφαρμογή θα θυμάται ότι το τηλέφωνό 
σας ήταν κοντά σε αυτό το άτομο. Στη συνέχεια, θα λάβετε ένα μήνυμα μέσω της εφαρμογής 
που θα σας ενημερώνει για το τι πρέπει να κάνετε. Μπορείτε επίσης να αποφασίσετε εάν 
θέλετε να ειδοποιείτε άλλα άτομα σε περίπτωση που έχετε μολυνθεί εσείς. 

 
Εάν λάβετε ένα μήνυμα μέσω της εφαρμογής, θα ενημερωθείτε μόνο για το ότι έχετε 
εκτεθεί σε λοίμωξη, όχι για το ποιος έχει μολυνθεί ή σε ποια τοποθεσία. Ούτε οι 
δημόσιες αρχές ούτε κάποιος ιδιώτης θα λαμβάνει πληροφορίες για την ταυτότητα ή 
την τοποθεσία σας. 

 
Πολιτική απορρήτου 
• Πρέπει να είστε άνω των 16 ετών για να χρησιμοποιήσετε το Smittestopp. 

• Τα δεδομένα που σας αφορούν θα διαγράφονται μετά από 14 ημέρες χωρίς να 
απαιτείται κάποια ενέργεια από μέρους σας. 

• Μπορείτε να διαγράψετε δεδομένα που σας αφορούν στην εφαρμογή ανά πάσα 
στιγμή. 

• Μπορείτε να διαγράψετε την εφαρμογή ανά πάσα στιγμή. 

 
 

Εγγραφείτε και βοηθήστε μας να επαναφέρουμε την 
κανονικότητα στις ζωές μας 

 

 
 

 
 

helsenorge.no/smittestopp 

 


