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Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie,
gorąco zachęcamy do zainstalowania na telefonach komórkowych aplikacji ProteGO
Safe. To narzędzie, które informuje o możliwym kontakcie z osobą zarażoną. Aplikacja zawiera
także wiarygodne i sprawdzone informacje dotyczące pandemii koronawirusa i umożliwia
samokontrolę stanu zdrowia. Jest bezpłatna, dobrowolna i w pełni bezpieczna.
ProteGO Safe – jak to działa?
ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie
z koronawirusem. Jeśli użytkownik z Państwa otoczenia zachoruje, otrzymają Państwo
odpowiednie powiadomienie. Aplikacja informuje również, jakie środki ostrożności zachować i
jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich.
ProteGO Safe to także wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdą
Państwo komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia lub Główny Inspektorat
Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum
ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Aplikacja składa się z dwóch modułów:
• pierwszy umożliwia samokontrolę stanu zdrowia, jest to „dziennik”, który na bieżąco
pozwala weryfikować, czy i w jakiej grupie ryzyka zakażenia jesteśmy,
• drugi to skanowanie otoczenia i komunikowanie o ryzyku kontaktu z wirusem.
Test oceny ryzyka w aplikacji ProteGO Safe
Test oceny ryzyka to prosta ankieta stworzona przez lekarzy. Po weryfikacji odpowiedzi
system wskaże grupę ryzyka, a Państwo otrzymają konkretną rekomendację zachowań. Dzięki
temu dowiedzą się Państwo, co robić dalej i gdzie, w razie potrzeby, szukać pomocy.

Dziennik zdrowia
ProteGO Safe umożliwia także prowadzenie dziennika zdrowia, czyli regularnego
zapisywania informacji o samopoczuciu i kondycji zdrowotnej. Dziennik może być niezwykle
pomocnym narzędziem dla lekarzy, gdyż ułatwia przekazanie informacji o rozwoju objawów
u chorego, schorzeniach współistniejących czy przyjmowanych lekach. Dzięki dziennikowi
zdrowia zyskują Państwo szansę na szybszą diagnozę oraz wybór odpowiedniego schematu
leczenia.
Bezpieczeństwo z ProteGO Safe
Jak pokazują badania, izolacja zakażonych oraz wykorzystanie aplikacji takich jak
ProteGO Safe (typ exposure notification) mogą znacząco zredukować ryzyko rozprzestrzeniania
się koronawirusa. Warunek skuteczności jest jeden – z aplikacji musi korzystać jak najwięcej osób.
Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie, przygotowujemy się na bezpieczny
powrót uczniów do szkół. Jesteśmy przekonani, że wspólne i odpowiedzialne działania pozwolą
ograniczać ryzyko szerzenia się wirusa, dlatego jeszcze raz zachęcamy do zainstalowania ProteGO
Safe. Szczegółowe informacje na temat aplikacji znajdą Państwo na stronie:
https://www.gov.pl/web/protegosafe.
Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski

Jarosław Pinkas
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Aplikacja ProteGO Safe
– wspólny list Ministra Edukacji Narodowej
i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców
Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Główny Inspektor Sanitarny
Jarosław Pinkas skierowali do rodziców uczniów specjalny list, w którym zachęcili
do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. Szefowie MEN i GIS podkreślili, że
narzędzie to pozwala ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i
wspiera bezpieczny powrót dzieci do szkół.
Wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego
– Przygotowujemy się na bezpieczny powrót uczniów do szkół. Jesteśmy przekonani, że
wspólne i odpowiedzialne działania pozwolą ograniczać ryzyko szerzenia się wirusa –
napisali szefowie MEN i GIS w liście skierowanym do rodziców.
Szefowie MEN i GIS przedstawili w nim zalety aplikacji, takie jak test oceny ryzyka i
dziennik zdrowia, dzięki którym można otrzymać konkretne rekomendacje dotyczące
bezpiecznych zachowań oraz – w razie potrzeby – przyspieszyć ścieżkę diagnozowania i
leczenia. Podkreślili jednocześnie, że ProteGO Safe to także sprawdzone i wiarygodne
źródło informacji na temat pandemii koronawirusa.
Minister Edukacji Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny zaznaczyli, że skuteczność
aplikacji zależy od tego, jak wiele osób będzie z niej korzystało. Dlatego też szczególnie
ważne są wspólne i odpowiedzialne działania:
– Gorąco zachęcamy do zainstalowania na telefonach komórkowych aplikacji ProteGO
Safe. To narzędzie, które informuje o możliwym kontakcie z osobą zarażoną. Aplikacja
zawiera także wiarygodne i sprawdzone informacje dotyczące pandemii koronawirusa i
umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest bezpłatna, dobrowolna i w pełni bezpieczna –
napisali Minister Edukacji Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny.
Aplikacja ProteGO Safe – jak to działa?
ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem.
Jeśli osoba z naszego otoczenia zachoruje, wówczas otrzymamy odpowiednie
powiadomienie. Aplikacja poinformuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak
postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich.
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ProteGO Safe to także wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się
komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a
także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum
ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Aplikacja składa się z dwóch modułów:
• pierwszy umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest to „dziennik zdrowia”,
który na bieżąco pozwala weryfikować, czy i w jakiej grupie ryzyka zakażenia
jesteśmy,
• drugi to skanowanie otoczenia i komunikowanie o ryzyku kontaktu z wirusem.
Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/protegosafe.
Zachęcamy do pobrania aplikacji ProteGO Safe!
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej
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