
Jak korzystać z aplikacji do 
śledzenia kontaktu smitte|stop?

Jak pobrać i rozpocząć korzystanie  
z aplikacji? 

1. Pobierz aplikację smitte|stop w App Store lub  
Google Play Store. Aplikacja jest dostępna w wersji 
angielskiej i duńskiej. 

2. Po pierwszym uruchomieniu aplikacji należy wyrazić 
zgodę na to, aby informacje o innych użytkownikach 
aplikacji, z którymi miałeś/-aś bezpośredni kontakt, 
były przechowywane w telefonie. Formularz udzielenia 
zgody jest dostępny w języku angielskim i duńskim.

3. Musisz również wyrazić zgodę na to, aby aplikacja 
korzystała z technologii Google i Apple do „Logowania 
ryzykownego kontaktu z osobą zakażoną COVID-19”.

4. Twój telefon będzie teraz rejestrować innych 
użytkowników aplikacji, z którymi byłeś/-aś w 
bliskim kontakcie, jednak bez możliwości poznania 
ich tożsamości. Aplikacja działa w tle, więc nie jest 
konieczne włączanie ekranu.

Jak powiadomić innych użytkowników o 
pozytywnym wyniku testu na obecność 
koronawirusa?

1. Stuknij „Positive test result?” (Czy otrzymałeś/-aś 
pozytywny wynik testu na koronawirusa?) na głównym 
ekranie aplikacji; wówczas pojawi się prośba o 
zalogowanie za pomocą NemID.  

2. Pojawi się pytanie, czy masz objawy choroby COVID-19 
i kiedy się zaczęły. 

3. Kolejne pytanie będzie dotyczyło ewentualnego 
pobytu w innych krajach w ciągu ostatnich 14 dni.

4. Na koniec pojawi się pytanie, czy chcesz udostępnić 
klucze ID, które Twój telefon rozsyłał w ciągu ostatnich 
14 dni. Jeśli odpowiesz twierdząco, osoby, z którymi 
byłeś/-aś w bliskim kontakcie, otrzymają w aplikacji 
wiadomość, że były w bliskim kontakcie z osobą 
zakażoną COVID-19 i że mogły się zarazić. 

Otrzymasz powiadomienie, jeśli znajdziesz 
się w bliskim kontakcie z osobą, która 
uzyskała wynik pozytywny na obecność 
koronawirusa.

1.  Aplikacja wyśle Ci powiadomienie, jeśli byłeś/-aś w bliskim 
kontakcie z użytkownikiem aplikacji, który uzyskał wynik 
pozytywny na obecność koronawirusa i udostępnił tę 
informację innym użytkownikom aplikacji. 

2. Bliski kontakt oznacza, że najprawdopodobniej znalazłeś/aś 
się w pobliżu osoby zakażonej, w okresie, w którym, według 
przypuszczeń, dana osoba była zakaźna, przez ponad 15 
minut i w odległości mniejszej niż ok. 1 metr. 

3. Ponieważ istnieje możliwość, że się zaraziłeś/-aś, otrzymasz 
polecenie, aby postępować zgodnie z zaleceniami władz 
publicznych, w tym poddać się testowi. 

4. Zalecenia dotyczą samoizolacji oraz zwracania szczególnej 
uwagi na higienę i mycie rąk, a także występowanie 
objawów choroby COVID-19.


