
O mobilni aplikaciji za iskanje stikov #OstaniZdrav po spletu kroži veliko neresničnih informacij. 
V nadaljevanju si lahko preberete najpogostejše zmote, ki smo jih ovrgli s krajšimi razlagami.

Če pri sebi opazimo katerega od znakov ali simptomov okužbe s SARS-CoV-2, 
ostanimo doma in se po telefonu posvetujmo z izbranim zdravnikom.

Aplikacija #OstaniZdrav  
je obvezna za uporabo.

Podatki, ki se hranijo v 
aplikaciji #OstaniZdrav, 
bodo zlorabljeni.

Uporaba aplikacije #OstaniZdrav 
porabi veliko baterije na 
mojem mobilnem telefonu.

 Aplikacijo si na  
pametne prenosne 

telefone namestimo povsem 
prostovoljno in brezplačno, njena 
uporaba v čim večjem številu pa 
predstavlja pomoč pri obvladovanju 
širjenja bolezni covida-19. 

 Mobilna aplikacija 
#OstaniZdrav ne 

sledi lokaciji uporabnika niti nima 
dovoljenja, da bi to lahko počela. Ko 
aplikacija preko sistema Bluetooth 
prepozna mobilni telefon drugega 
uporabnika aplikacije, zabeleži 
datum in uro, razdaljo in trajanje 
stika. Podatki o stikih se shranijo 
na mobilnem telefonu vsakega 
posameznika in se po 14 dneh od 
zabeleženega stika izbrišejo.

 V primeru potrjene 
okužbe s SARS-CoV-2 

bodo shranjeni podatki o stikih v 
anonimizirani obliki deljeni z ostalimi 
uporabniki le v primeru, da se s 
tem strinjate. Namen je anonimno 
obveščanje vaših stikov.

 Izogibanje nenujnim 
stikom vsekakor 

pripomore k zmanjšanju tveganja za 
prenos okužbe, vendar posamezniki 
v različni meri upoštevajo splošna 
priporočila za preprečevanje širjenja 
okužbe in v vsakdanjem življenju 
tveganje za prenos okužbe izjemno 
težko izničimo. Poleg tega aplikacija 
omogoča tudi anonimno ustvarjanje 
QR kode za različne dogodke, s 
katero lahko zaznamo tveganje za 
prenos v zaprtih prostorih, ne glede 
na medosebno razdaljo. 

 Čeprav je učinkovito 
delovanje aplikacije 

#OstaniZdrav pogojeno s stalno 
aktivnostjo antene bluetooth, porabi 
tehnologija Bluetooth Low Energy 
(BLE) manj energije kot običajen 
bluetooth.

 Aplikacija #OstaniZdrav 
je namenjena beleženju 

stikov med osebami, ki imajo 
nameščeno aplikacijo. Z uporabo 
tehnologije Bluetooth se beležijo 
stiki z osebami, s katerimi se je 
posameznik srečal v zadnjih 14 dneh, 
pri čemer ti podatki ne razkrivajo 
osebnih podatkov oziroma identitete 
oseb. Čim večje število uporabnikov 
aplikacije seveda poveča njeno 
učinkovitost.

Ohranimo varno okolje z mobilno 
aplikacijo #OstaniZdrav.

Več informacij najdete na:  
www.cepimose.si/aktualno/ 
mobilna-aplikacija-ostanizdrav/

Aplikacija #OstaniZdrav 
sledi moji lokaciji. 

Aplikacije #OstaniZdrav ne 
potrebujem, saj večino časa 

vzdržujem priporočeno 
medosebno razdaljo.

Aplikacija #OstaniZdrav 
ne deluje pravilno.

Miti  in  dejstva  o aplikaciji #OstaniZdrav
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