Soleiðis nýtir tú
appið smitte|stop
Soleiðis tekur tú appið niður og
brúkar tað
1.

Tak appið smitte|stop niður í App Store ella í
Google Play Butik. Appið fæst á bæði enskum og
donskum.

2. Fyrstu ferð tú nýtir appið, skalt tú samtykkja, at
upplýsingar um aðrar app-brúkarar, ið tú hevur
verið í nánd av, verða goymdar á tíni telefon.
Oyðublaðið er bæði á enskum og donskum.
3. Tú skal eisini loyva appinum at nýta tøknina hjá
Google og Apple “Logning af eksponering for
COVID-19”.
4. Telefonin fer nú at skráseta, hvørjir aðrir appbrúkarar eru í nánd, uttan at tú sjálvur sært hvør
tað er. Appið koyrir stillisliga, so tær tørvar ikki at
hava skíggjan tendraðan.

Soleiðis boðar tú øðrum frá, um
tú verður staðfest/-ur positivt við
koronavirusi
1.

Á høvuðsskíggjanum í appinum, trýstir tú á
“Positive test result?”, og síðani verður tú biðin um
at innrita við NemID.

2. Tú verður spurd/-ur, um tú hevur havt
sjúkueyðkenni frá COVID-19, og nær tey byrjaðu.
3. Tú verður síðani spurd/-ur, um tú hevur verið í
øðrum londum seinastu 14 dagarnar.
4. At enda verður tú spurd/-ur, um tú vilt luta Idlyklarnar, sum telefon tín hevur sent seinastu 14
dagarnar. Váttar tú tað, fáa tey fólkini, sum tú hevur
verið í nánd av, boð á sínum appi, um at tey hava
verið í nánd av einum við COVID-19 og kanska eru
smittað.

Fá boð, um tú hevur verið í nánd
av einum fólki, ið er smittað við
koronavirusi
1.

Appið sendir tær eini boð, um tú hevur verið í nánd av
einum app-brúkara, sum er staðfest/-ur positivt við
koronavirusi og lutar tað við appinum.

2. Í nánd merkir, at tú mest sannlíkt hevur verið nær við
ein smittaðan, í tíðarskeiðinum, har viðkomandi verður
hildin at hava smittað, í fleiri enn uml. 15 minuttir, og tit
vóru nærri enn 1 metur frá hvørjum øðrum.
3. Av tí at tú ert í smittuvanda, verður tú biðin um at
fylgja tilmælunum frá myndugleikunum, m.a. at verða
kannað/-ur.
4. Tilmælini eru at fara í sjálvboðið sóttarhald, at gáa
serliga væl eftir reinføri, reingerð og um tú fært
sjúkueyðkenni frá COVID-19.

