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Bästa teammedlemmar,
Eftersom enskilda länder använder kontaktspårningsapplikationer avsedda att sakta ner
spridningen av covid-19 vill vi ge information om vad dessa ”appar” gör, deras fördelar och
deras nackdelar.
Vad är en kontaktspårningsapp och varför behöver jag vägledning?
Kontaktspårningsappar är avsedda att spåra de som har varit nära en person som är smittad
av viruset genom att använda den personens mobiltelefon som sensor. Efter ett positivt
covid-19-test kan vårdpersonal använda appen till att snabbt meddela de personer som
nyligen har varit i den smittade personens närhet. Om en stor andel av befolkningen
använder spårningsappar kan det vara till stor hjälp när man ska isolera viruset. Tyvärr
används olika tekniker och processer i dessa applikationer. I vissa fall samlar de regeringar
eller organisationer som skapat applikationerna in överdrivna mängder personuppgifter som
inte behövs för kontaktspårningen. Det har lett till personuppgiftsrelaterade
integritetsproblem.
Vägledning
Vissa länder, t.ex. Kina och Indien, kräver att dessa appar används eller spårar en persons
rörelser utan deras uttryckliga samtycke. I andra länder är apparna valfria. Vi som företag
stöder åtgärder som skyddar våra lokala samhällen, och du får naturligtvis installera den här
sortens app på din CoorsTek-mobiltelefon om du vill. Observera att CoorsTek inte erbjuder
support för kontaktspårningsappar, och vi samlar heller inte in några uppgifter om deras
användning.
Vi rekommenderar starkt att du i detalj tar reda på hur och vad din landspecifika app spårar
innan du överväger att ladda ner den. Som nämnts ovan samlar flera länder in mer
information än vad som faktiskt krävs för kontaktspårning. Just nu är applikationer som
byggts på den gemensamma Google/Apple-plattformen de säkraste när det gäller
personuppgifter. Det finns ingen bra enskild plats att läsa mer om apparna, så vi ber dig att
göra ditt bästa för att undersöka dem innan du laddar ner dem.
Om du har frågor, kontakta vår IT Helpdesk så ska vi göra vårt bästa för att ge vägledning.

Matt Mehlbrech
It-chef

