Smittestopp là gì?
Smittestopp là một ứng dụng từ Viện Y tế Công Cộng (FHI). Ứng dụng này dự
phần để ngăn ngừa corona vi-rút lây lan trong xã hội. Chính bạn tự quyết định sẽ
sử dụng ứng dụng hay không.
Nếu bạn làm xét nghiệm và kết quả cho thấy là bạn bị corona vi-rút, bạn có thể
thông báo cho người khác thông qua ứng dụng. Khi đó họ biết được rằng họ có thể
đã có nguy cơ bị lây nhiễm, và sẽ được khuyên bảo về những việc cần phải làm.
Như vậy ứng dụng có thể ngăn ngừa việc thêm nhiều người bị bệnh. Ứng dụng này
không cung cấp thông tin về việc bạn là người đã bị nhiễm bệnh.

Tải ứng dụng Smittestopp vào điện thoại như thế nào?
• Tải ứng dụng từ App Store hoặc Google Play.
• Thao tác theo các bước hướng dẫn trong ứng dụng hiện lên trên màn hình.
• Nếu là ngôn ngữ bạn không hiểu, hãy nhờ ai đó giúp giải thích các từ ngữ đó.

Ứng dụng Smittestopp hoạt động như thế nào?
Khi bạn ở gần một người cũng có ứng dụng trong điện thoại, các điện thoại sẽ gửi tín
hiệu cho nhau.
Nếu một ai đó đã xét nghiệm và bị corona vi-rút, thì ứng dụng nhớ lại là điện thoại
của bạn đã ở gần điện thoại của người bị nhiễm bệnh. Khi đó bạn sẽ nhận được
thông báo trong ứng dụng để biết nên làm gì. Nếu bị nhiễm bệnh bạn cũng có thể
lựa chọn có muốn thông báo cho người khác biết hay không.
Nếu ứng dụng thông báo cho bạn, bạn chỉ có thể biết rằng bạn đã có nguy cơ bị lây
nhiễm, chứ không cho biết người nào bị nhiễm bệnh hoặc nhiễm ở đâu. Kể cả
chính phủ và các cá thể tư nhân cũng đều không biết bạn là ai hoặc bạn đã đến nơi
nào.

Quyền riêng tư
• Bạn phải trên 16 tuổi mới có thể sử dụng Smittestopp.
• Thông tin về bạn sẽ được xóa sau 14 ngày và bạn không phải thực hiện bất kỳ
thao tác nào.
• Bạn có thể xóa thông tin cá nhân trong ứng dụng bất cứ khi nào bạn muốn.
• Bạn có thể xóa ứng dụng bất cứ khi nào bạn muốn.

Hãy tham gia để dành lại cuộc
sống hàng ngày
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