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1,2 MLN UŻYTKOWNIKÓW APLIKACJI STOP COVID.
ZAGÓRSKI: „TO ZA MAŁO”
Opracowaną przez resort cyfryzacji aplikację „Stop Covid”, która informuje użytkowników o możliwym
kontakcie z koronawirusem, posiada obecnie ponad 1,2 mln osób. Apka jest nieustannie rozwijana z
myślą o obywatelach - podkreślił Marek Zagórski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.
„W tej chwili już ponad 1 milion 200 tysięcy użytkowników zainstalowało aplikację Stop Covid, co jest
w dalszym ciągu dużo za mało w stosunku do tego, co potrzebujemy” - powiedział Marek Zagórski.
Podkreślił, że według badań brytyjskich tego typu aplikacje liniowo ograniczają rozprzestrzenianie się
koronawirusa. „Każda kolejna osoba, która ją sobie zainstaluje, przyczynia się do tego, że zmniejsza
się odsetek propagacji wirusa w społeczeństwie” - zaznaczył Sekretarz Stanu w radiowej Jedynce.
Jak dodał, aplikacja cały czas jest rozwijana. „W tej chwili zawiera już informację o strefach, pracujemy
nad kolejnymi funkcjonalnościami. W czwartek będzie to m.in. proces, w którym te osoby, które
dostaną powiadomienie, będą mogły uzyskać możliwość udania się na test, pod warunkiem, że będą
miały objawy” - podkreślił na antenie Marek Zagórski.
Według przedstawiciela rządu postępuje także cyfryzacja służby zdrowia. „W piątek zostało wdrożone
produkcyjnie oprogramowanie, które nazywa się Sepis. To system informatyczny do obsługi Inspekcji
Sanitarnej, którego celem jest odciążenie pracowników sanepidu od wykonywania czynności, które
zajmowały im bardzo dużo czasu. Za tym pójdą zmiany, które zoptymalizują proces informowania
osób o kwarantannie” - zapowiedział Sekretarz Stanu. Wyjaśnił, że w tej chwili inspekcja wysyła list
polecony do osoby objętej kwarantanną, co przy kilkuset tysiącach osób na kwarantannie jest bardzo
obciążające.
„Ten proces automatyzacji powiadamiania będziemy uruchamiali też wkrótce. Będą to automaty,
które będą kontaktowały się z osobami na kwarantannie, informując, że dana osoba jest na
kwarantannie. (...) Co do zasady cały proces wywiadu epidemicznego będzie objęty tym systemem” powiedział.
„Stop Covid” to nowa nazwa dla opracowanej wcześniej aplikacji ProteGO Safe, która powstała z
myślą o szybszym i skuteczniejszym ograniczeniu procesu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jej
funkcjonowanie opierało się na API stworzonym przez Apple i Google.
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