
© Irwan iwe/Unsplash

Използването на приложения за проследяване и предупреждаване във връзка с коронавируса може да 
помогне за спасяването на човешки животи. Тези приложения дават възможност за проследяване на веригите 
на заразяване, предотвратяване на разпространението на вируса и за изпращане на предупреждения за 
потенциално заразяване с вируса.

Вирусът не признава държавни граници. Вече е налице европейско решение, за да могат националните 
приложения за коронавирус да си обменят информация.

Коронавирус

Портал на ЕС за оперативна 
съвместимост за приложения 
за проследяване и предупреждаване

Защита на данните

Ефективност
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Не се използват 
данни за 

географското 
местоположение или 

движението
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19 октомври 2020 г.
#StrongerTogether  #UnitedAgainstCoronavirus

Приложение за проследяване и предупреждаване във връзка 
с коронавируса в Европа

Приложенията ви уведомяват, ако сте били изложени на риск от заразяване с вируса, 
независимо дали имате симптоми или не.

Генерираните от тях произволни идентификатори не позволяват да се идентифицира самото 
лице.
Приложенията измерват риска от излагане на вируса, като обменят информация с други 
устройства в близост чрез Bluetooth: при контакт с продължителност над 15 минути на по-
малко от 2 метра разстояние.

Произволните ключове се съхраняват само за необходимия срок — 14 дни.

Всички национални приложения трябва да отговарят на едни и същи стандарти:

https://twitter.com/hashtag/strongertogether
https://twitter.com/eu_health
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С цел борба с коронавируса повечето органи за обществено здравеопазване в ЕС решиха да въведат национални 
приложения за проследяване на контактите и предупреждаване. За повече информация: https://ec.europa.eu/info/live-
work-travel-eu/health/coronavirus-response/digital-solutions/tracing-warning-apps-coronavirus-crisis_en
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Мария и Йохан изтеглят официалните 
приложения на своите държави 

членки А и Б.

Мария пътува до държава членка Б, 
където приложението засича, че Йохан 

е наблизо.

Мария се връща в своята държава 
членка А.

Йохан не се чувства добре. Неговият 
тест за COVID-19 е положителен, той 
се свързва със своите здравни органи 

и въвежда в приложението код за 
потвърждение.

Мария получава съобщение, че е била 
близо до заразено лице. Тя търси съвет и се 

консултира със своите здравни органи.

Здравните органи 
я информират как да постъпи.

Необходимо е потребителите да си инсталират само едно приложение, защото то работи 
дори при пътуване в чужбина.

В момента има най-малко 18 съвместими национални приложения.

Системата остава отворена за всички бъдещи съвместими приложения.

Порталът, като и отделните приложения, ще бъдат премахнати, след като пандемията 
приключи.

Добавена стойност: оперативно съвместими приложения, защитено предаване на данни, 
минимален обмен на информация, минимално потребление на данни.
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