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Smitte|stop 
Smitte|stop er en ny app der skal hjælpe med at forhindre, at COVID-19 spreder sig. 

Hvad er formålet med smitte|stop? 

Formålet med smitte|stop appen er at bremse udbredelsen af 
COVID-19 i Danmark. 

Lige nu er der et lavt antal smittede med COVID-19 i Danmark. 
Men i takt med at samfundet genåbner, er der en risiko for, at 
antallet af smittede stiger. 

Hvordan kan appen være med til at bremse 
smittekæder? 

Hvis mange danskere vælger at hente og anvende appen, kan den 
være et vigtigt redskab til at stoppe smittekæder, mens Danmark 
genåbner. For jo flere personer, der downloader og anvender 
appen, jo flere personer kan få besked, hvis de har været i 
nærheden af en person med COVID-19. 

Appen giver dig hurtig besked 

Med appen får du hurtig besked, hvis du har været i nærheden af en anden bruger af 
appen, der er blevet testet positiv. Det sikrer, at du hurtig bliver bevidst om at følge 
sundhedsmyndighedernes anbefalinger. På den måde kan du være med til at sikre, at du 
ikke spreder smitten yderligere, hvis det viser sig, at du er blevet smittet.   

I appen kan du nemt og anonymt give besked til personer, som du har været tæt på, hvis 
du bliver testet positiv for ny coronavirus - og dermed kan appen være med til at bremse 
smittekæder.  
 
Vær opmærksom på, at du med appen kun kan give besked til andre, som også har 
appen. Det er derfor vigtigt, at du også tager kontakt til de familiemedlemmer, venner mv., 
som du har været i nær kontakt med, hvis du testes positiv for ny coronavirus.  

For uddybende spørgsmål og svar om appen, og hvordan den fungerer - gå 
til: smitte|stop.dk  

Sådan downloader du smitte|stop  

Hent og kom i gang med at bruge appen:  

 Hent appen i App Store 
 Hent appen i Google Play. 

For at hente appen skal du have opdateret din telefons styresystem til den seneste 
version.  


