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ProteGo Safe. Aplikacja na telefon.
Bezpiecze?stwo na pierwszym miejscu

- Jeste?my jednym z pierwszych pa?stw, które wdro?y?o API Google i Apple. Nasze wspólne
dzia?anie gwarantuje, ?e rozwi?zanie jest maksymalnie bezpieczne. Jednym z naszych priorytetów
by?o w?a?nie zapewnienie u?ytkowników maksimum prywatno?ci i zagwarantowali?my je.
Aplikacja jest w pe?ni bezpieczna – mówi? Minister Cyfryzacji Marek Zagórski.
ProteGO Safe nie ?ledzi naszej lokalizacji, nie ma dost?pu do ?adnych danych w naszym telefonie.
Aby rozpocz?? korzystanie z niej nie musimy podawa? ?adnych swoich danych, nie musimy
ustala? hase?, ani innych kodów dost?pu. Wszystko po to, by korzystanie z aplikacji by?o mo?liwie
najprostsze. Oczywi?cie z zachowaniem wszelkich, wy?rubowanych standardów bezpiecze?stwa.
Prywatno?? i bezpiecze?stwo danych u?ytkowników s? dla nas priorytetem. Aplikacja przesz?a
wymagaj?ce, niezale?ne i obiektywne testy bezpiecze?stwa.
ProteGO Safe zosta?a stworzona na bazie m.in. zalece? ?wiatowej Organizacji Zdrowia i jest
zgodna z wytycznymi Komisji Europejskiej.
Nawet je?li Twoj? mocn? stron? nie jest korzystanie z nowych technologii, na pewno sobie
poradzisz. Aplikacja jest intuicyjna. Projektuj?c j? my?leli?my tak?e, a mo?e przede wszystkim, o
osobach starszych.
- Wierzymy w odpowiedzialno?? Polaków, któr? ju? wielokrotnie udowodnili. Korzystanie z ProteGo
Safe ma sens, mo?e nam skutecznie pomóc. Dlatego zach?camy Polaków do korzystania z tego
rozwi?zania. Wszystko w naszych r?kach – apeluje Minister Zdrowia ?ukasz Szumowski.

Dwie funkcje

Aplikacja ProteGO Safe ma dwie podstawowe funkcje.
Po pierwsze – monitoruje nasze otoczenie i nawi?zuje kontakt z urz?dzeniami innych
u?ytkowników (z urz?dzeniami, nie u?ytkownikami).
- W praktyce b?dzie to wygl?da?o tak, ?e je?eli inny u?ytkownik aplikacji, z którym spotkali?my si?
w ostatnich 14 dniach, zachoruje na koronawirusa - zostaniemy o tym poinformowani. Aplikacja
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analizuje d?ugo?? - czas - i odleg?o?? kontaktu – t?umaczy? Minister Cyfryzacji Marek Zagórski.
WA?NE! Nie dowiemy si?, kto zachorowa?. Aplikacja poinformuje nas jedynie o tym, ?e mieli?my
kontakt z zaka?onym i podpowie, jak powinni?my si? w tej sytuacji zachowa?. Czy powinni?my
skontaktowa? si? z lekarzem, czy mo?e powinni?my zacz?? od samoobserwacji.
Jak zaka?ony b?dzie móg? poinformowa? innych u?ytkowników aplikacji o swojej chorobie?
Po otrzymaniu pozytywnego wyniku testu na koronawirusa, skontaktuje si? z nim pracownik
Centrum Kontaktu, który poza informacjami dotycz?cymi dalszego post?powania, przeka?e mu
tak?e numer PIN, który umo?liwi przes?anie informacji na urz?dzenia innych u?ytkowników
aplikacji, z którymi mia? kontakt w ostatnich 14 dniach.
WA?NE! Taka informacja trafi tylko na urz?dzenia innych u?ytkowników aplikacji. Je?li mieli?my
kontakt z t? osob?, a na swoim telefonie nie mamy zainstalowanej aplikacji, nie otrzymamy takiego
powiadomienia.
Dlatego tak wa?ne, aby mo?liwie najwi?ksza grupa osób korzysta?a z tego rozwi?zania.
- Nowoczesne technologie od lat wykorzystywane s? w medycynie. Potrafi? skutecznie ratowa?
ludzkie ?ycie i zdrowie. Dlatego skorzystajmy z nich i tym razem. Aplikacja ProteGO Safe pozwoli
nam bezpiecznie wychodzi? z obostrze? i kontrolowa? rozprzestrzenianie si? koronawirusa – mówi
Minister Zdrowia ?ukasz Szumowski.

Twój dziennik zdrowia

Drug? funkcj? aplikacji jest mo?liwo?? sta?ego kontrolowania stanu zdrowia.
- Mo?emy to robi? wykonuj?c test oceny ryzyka i prowadz?c dziennik zdrowia. Zarówno test oceny
ryzyka, jak i dziennik zdrowia s? cz??ci? aplikacji. Na podstawie odpowiedzi udzielonych w te?cie
oraz analizy naszych kontaktów aplikacja na bie??co informuje, w jakiej grupie ryzyka
zachorowania jeste?my – niskiej, ?redniej, czy wysokiej. Wraz z informacj? o grupie ryzyka,
aplikacja przekazuje odpowiednie informacje, porady i wskazówki dotycz?ce ochrony naszego
zdrowia – mówi? Minister Cyfryzacji Marek Zagórski.
Aplikacja to efekt kilkumiesi?cznej pracy grupy polskich programistów. Przy pracy nad ni?
wspó?pracowali?my i wspó?pracujemy z ekspertami z wielu dziedzin. To nie tylko programi?ci, ale i
epidemiolodzy. Ich analizy potwierdzaj? tak?e wyniki bada? mi?dzynarodowych. Korzystanie z
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aplikacji ma sens.
- S?owem kluczem aplikacji jest wspó?praca - pomi?dzy rz?dem, polskimi firmami wytwarzaj?cymi
aplikacj?, Google i Apple oraz pa?stwami cz?onkowskimi UE - mówi? Antoni Rytel z GovTech
Polska. - To dzi?ki niej uda?o si? stworzy? aplikacj?, która chroni zarówno nasze zdrowie, jak i
nasz? prywatno??. To, ?e kilkudziesi?cioosobowy zespó? polskich Ma?ych i ?rednich
Przedsi?biorstw zbudowa? to rozwi?zanie jako jeden z pierwszych na ?wiecie, potwierdza ?e nie
bez powodu polscy programi?ci ciesz? si? na ?wiecie doskona?? opini? - doda?.

Wi?cej informacji o aplikacji na www.gov.pl/protegosafe
Pobierz, zainstaluj i korzystaj z aplikacji ProteGO Safe.
Pobierz aplikacj? ProteGO Safe ze sklepu Google Play.
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