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Aplikace 

Každý návštěvník Japonska musí mít smartphone a stáhnout 
si, nainstalovat a spustit dvě aplikace pro chytré telefony: 
aplikaci pro hlášení zdravotního stavu a aplikaci pro potvrzení 
kontaktu* (COCOA). Tyto aplikace budou podporovat vstup do 
Japonska, každodenní hlášení zdravotního stavu a sledování 
kontaktů v případě blízkého kontaktu s pacientem COVID-19. 
Níže najdete podrobný popis jednotlivých aplikací.

* Další informace o aplikacích budou poskytnuty po potvrzení, 
nejpozději v aktualizaci této příručky v dubnu 2021.

Aplikace pro hlášení zdravotního stavu

Popis
Japonská vláda v současné době vyvíjí aplikaci pro hlášení 
zdravotního stavu (oficiální název bude potvrzen). V Tokiu 
2020 bude aplikace pro hlášení zdravotního stavu také 
podporovat opatření k prevenci šíření infekce na sportovištích 
a v rámci dalších dějišť her. Tuto aplikaci si budete muset 
stáhnout a nainstalovat před cestou do Japonska k zadávání 
informací o vašem zdravotním stavu před vaším příjezdem - 
zejména k nahrání vašeho potvrzení o negativním testu před 
cestou do Japonska.

Funkce
Každodenní informace o zdravotním stavu
Budete muset zadat svou tělesnou teplotu (měřenou 
například teploměrem) a zda máte nějaké příznaky. Tyto 
informace budou předány organizátorům, vašemu styčnému 
důstojníkovi pro COVID-19 a dalším zodpovědným osobám.

Ukládání informací o poloze GPS
Aplikace automaticky ukládá informace o poloze GPS 
(sledování pohybu, po souhlasu uživatele).

Funkce pro imigraci
Poskytuje také funkce pro imigraci, jako je nahrávání potvrzení 
o negativních testech.

Jazyky
Angličtina, japonština, francouzština, zjednodušená čínština, 
španělština a korejština.

Ochrana osobních údajů
Zásady ochrany osobních údajů budou připraveny v souladu 
s příslušnými zákony a předpisy o ochraně osobních údajů.
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Aplikace pro potvrzení kontaktu (COCOA)

Popis
Aplikace COCOA vám umožňuje přijímat oznámení o možnosti 
kontaktu s někým infikovaným nemocí COVID-19 a zároveň 
zajišťuje vaši anonymitu. Tato aplikace byla spuštěna v červnu 
2020. Používá funkci komunikace na krátkou vzdálenost 
(Bluetooth) na smartphonech a využívá rámec oznámení 
expozice vyvinutý společnostmi Google a Apple, který byl pro 
podobné účely přijat mnoha zeměmi.

Nežádá vás o vaše jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu 
nebo jiné informace, které by vás mohly identifikovat. 
Informace o blízkém kontaktu s jinými smartphony jsou 
šifrovány a zaznamenávány pouze ve vašem smartphonu a
jsou automaticky deaktivovány po 14 dnech. Správní agentury 
nebo třetí strany nebudou používat ani shromažďovat 
kontaktní záznamy ani osobní údaje.

Stáhněte si informace o aplikaci COCOA v angličtině.

Jazyky
V tuto chvíli aplikace podporuje japonštinu, angličtinu 
a čínštinu. Další jazyky pro hry budou potvrzeny.

Odkazy na stažení
iOS - Stažení
Android - Stažení
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https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000647649.pdf
https://apps.apple.com/ch/app/cocoa-covid-19-contact-app/id1516764458?l=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.go.mhlw.covid19radar
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Časté dotazy

1.   A co lidé bez smartphonů?
  Všichni návštěvníci Japonska musí mít smartphone.  

Ve výjimečných případech, kdy někdo přijede bez něj, 
se bude hledat náhradní řešení. Ti, kteří nemohou sami 
zadávat údaje, například starší lidé, budou moci jmenovat 
zástupce.

2.  Ve své domovské zemi již používám aplikaci pro 
sledování kontaktů. Musím také nainstalovat COCOA? 
A pokud ano, jak přejdu na COCOA?

  Ano, japonské úřady vyžadují, abyste si nainstalovali 
COCOA. Pokud již máte nainstalovanou aplikaci pro 
sledování kontaktů, která používá Exposure Notification 
(EN) od Apple a Google, budete ji muset vypnout, aby 
mohla fungovat aplikace COCOA.

3.  Co mám dělat, když mě aplikace upozorní, že jsem byl 
v kontaktu s infikovanou osobou?

  Okamžitě informujte svého styčného důstojníka pro 
COVID-19. Řekne vám, jak dále postupovat.
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