Шта је Smittestopp?
Smittestopp је апликација Института за јавно здравље Норвешке (NIPH).
Њена намена је да помогне у спречавању ширења заразе коронавирусом
међу становништвом. Коришћење апликације је добровољно.
Уколико сте обавили тестирање и тестом је утврђено да сте заражени
коронавирусом, можете путем апликације да о томе обавестите друге људе.
Они ће бити обавештени да су можда били изложени зарази и биће им
пружени савети о томе шта да учине у датој ситуацији. На овај начин, помоћу
апликације могуће је спречити да се већи број људи разболи. Апликација не
обавештава о чињеници да сте конкретно ви заражени.

Како да инсталирам Smittestopp апликацију на телефону?
• Преузмите апликацију из App Store или Google Play продавнице.
• Пратите упутства са екрана у апликацији.
• Уколико не разумете оно што је написано, замолите некога да вам објасни.

Како функционише Smittestopp апликација?
Када сте у непосредној близини некога ко такође има инсталирану апликацију
на телефону, телефони ће међусобно разменити сигнале.
Уколико је друга особа имала позитиван резултат теста на коронавирус,
апликација ће забележити да је ваш телефон био у непосредној близини
заражене особе. Након тога ћете путем апликације примити поруку са
упутствима шта треба да учините. Такође можете да одлучите да обавестите
друге људе да сте заражени.
Уколико примите поруку путем апликације, бићете обавештени само о томе да
сте били изложени зарази, али не и о томе ко је заражен или где сте били
изложени зарази. Јавни надлежни органи или физичка лица неће знати ваш
идентитет или где сте били.

Приватност
• Морате да буде старији од 16 година да бисте могли да користите Smittestopp.
• Ваши подаци биће избрисани након 14 дана без било какве ваше
интервенције.
• У било ком тренутку можете у оквиру апликације самостално да избришете
ваше податке.
• У било ком тренутку можете да избришете апликацију.

Придружите нам се како бисмо се што пре
вратили нормалном животу

helsenorge.no/smittestopp

