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Koronavīrusa kontaktu izsekošanas un brīdināšanas lietotnes var palīdzēt glābt dzīvības. Tās var izsekot infekcijas 
pārneses ķēdes, novērst vīrusa izplatīšanos un brīdināt par iespējamu inficēšanos ar šo vīrusu.

Vīruss pie robežām neapstājas. Tagad ir ieviests Eiropas risinājums, kas nodrošina nacionālo koronavīrusa lietotņu 
savstarpēju saziņu.

Koronavīruss

ES kontaktu izsekošanas un brīdināšanas 
lietotņu sadarbspējas vārteja

datu aizsardzība;

efektivitāte;

privātums;

brīvprātīga 
izmantošana;

drošība;

ģeolokācijas un 
pārvietošanās datu 

neizmatošana.
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2020. gada 19. oktobris
#StrongerTogether  #UnitedAgainstCoronavirus

Koronavīrusa kontaktu izsekošanas un brīdināšanas lietotnes Eiropā
Šīs lietotnes jūs brīdina, ja jums ir bijis risks inficēties ar šo vīrusu, pat ja nekādus simptomus 
nejūtat.

Identifikatori, ko lietotnes ģenerē pēc nejaušības principa, neļauj identificēt nevienu reālu personu.

Šīs lietotnes ar Bluetooth mēra inficēšanās risku, piefiksējot tuvumā (parasti ilgāk par 15 minūtēm 
un tuvāk par 2 metriem) esošās ierīces.

Patvaļīgi piešķirtās atslēgas tiek saglabātas tikai tik ilgi, cik nepieciešams, — 14 dienas.

Visām nacionālajām lietotnēm jāatbilst vienādiem standartiem:

https://twitter.com/hashtag/strongertogether
https://twitter.com/eu_health
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Eiropas Savienībā lielākā daļa sabiedrības veselības pārvaldes iestāžu cīņā pret koronavīrusu ir nolēmušas palaist nacionālu 
kontaktu izsekošanas un brīdināšanas lietotni. Plašāka informācija: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/
coronavirus-response/digital-solutions/tracing-warning-apps-coronavirus-crisis_en

ES vārtejas pakalpojums, kas palīdz izsekot kontaktus pāri robežām
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Anna un Tomass lejupielādē attiecīgi 
A dalībvalsts un B dalībvalsts oficiālās 

lietotnes.

Anna aizceļo uz B dalībvalsti, kur 
lietotne konstatē, ka viņa atrodas 

Tomasa tuvumā.

Anna atgriežas A dalībvalstī.

Tomass nejūtas labi. Viņa Covid-19 testa 
rezultāts ir pozitīvs, viņš sazinās ar 

veselības aizsardzības iestādēm un ievada 
lietotnē apstiprinājuma kodu.

Annai pienāk paziņojums, ka viņa ir atradusies 
inficētas personas tuvumā. Viņa lūdz padomu 

veselības aizsardzības iestādēs.

Veselības aizsardzības iestādes 
informē Annu par to, kā viņai 

rīkoties tālāk.

Lietotājiem jāinstalē tikai viena lietotne, pat ja tiek šķērsota valsts robeža.

Tiks savienotas vismaz 18 saderīgas nacionālās lietotnes.

Sistēma paliek atvērta visām saderīgajām lietotnēm, kas varētu pievienoties nākotnē.

Tāpat kā atsevišķās lietotnes, arī šis vārtejas pakalpojums tiks pārtraukts, tiklīdz pandēmija būs 
beigusies.

Pievienotā vērtība: sadarbspējīgas lietotnes, droša datu nosūtīšana, minimāla informācijas apmaiņa, 
minimāls datu patēriņš.
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