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Uporaba aplikacije je prostovoljna. Naše odgovorno 
ravnanje bo z uporabo aplikacije pripomoglo 
k zajezitvi širjenja novega koronavirusa.

NAMESTITE APLIKACIJO

1. V spletni trgovini App Store ali Google Play 

    poiščite #OstaniZdrav. 

2. Naložite aplikacijo.

3. Odprite aplikacijo in sledite navodilom 

    ob namestitvi.

4. Za pomoč pokličite 080 17 87. 

Več informacij na www.gov.si/ostanizdrav. 

DELOVANJE APLIKACIJE

Aplikacija #OstaniZdrav beleži srečanja med posamezniki 
tako, da si pametni telefoni anonimno izmenjajo oddajne 
kode. Če se vaš stik v aplikaciji registrira kot okužen, vam 
aplikacija izračuna tveganje za okužbo. Ob morebitnem 
večjem tveganju vas obvesti, kaj morate storiti.

ZAKAJ POTREBUJEMO APLIKACIJO #OSTANIZDRAV

Obvešča o stikih z okuženimi osebami.

Omogoča takojšen odziv posameznika,
da ne širi virusa nevede naprej.

Razbremenjuje epidemiološko službo 
z odkrivanjem stikov.

Pripomore k zmanjševanju omejevalnih ukrepov 
v družbi.

Imam izbiro. Ravnam odgovorno.

Več informacij na www.gov.si/ostanizdrav. Več informacij na www.gov.si/ostanizdrav. 
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