
eRouška 2.0 je nová verze mobilní aplikace pro sledování kontaktů, která bude zpřístup-
něna veřejnosti do poloviny září. Jde o doplňkový nástroj Chytré karantény, který má 
charakter varovného systému pro veřejnost. Od hygieniků se očekává zejména vydání 
potvrzovacího kódu, kterým se uživatel eRoušky v aplikaci prokáže jako nakažený. 
Vydání kódu a jeho odeslání SMS je implementováno v nástroji Daktela. V průběhu příš-
tích dvou týdnů proběhne nasazení a zaškolení této funkcionality pro KHS.
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Jak funguje eRouška z pohledu uživatele?
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Jaké pokyny dává eRouška identifikovaným 
rizikovým kontaktům?

eRouška zobrazí uživateli upozornění na zvýšené riziko nákazy onemocněním Covid-19 
v případě, že vyhodnotí jako rizikové dříve zaznamenané setkání s jiným uživatelem apli-
kace, u kterého laboratorní test prokázal onemocnění Covid-19. Upozornění neobsahuje 
identifikaci nakažené osoby, místa ani přesného času – uvádí pouze datum setkání. Upo-
zornění odkazuje na informace o tom, jak se má uživatel zachovat.

Aplikace eRouška zobrazí uživateli varování 
pouze za předpokladu, že jeho kontakt vy-
hodnotí jako rizikový (např. byl s nakaženým 
ve vzdálenosti bližší než 2 metry po dobu 
delší než 15 min.). Vzdálenost osob se odha-
duje na základě síly signálu Bluetooth jejich 
zařízení. Technicky nelze ověřit, zda osoby 
stály čelem k sobě, nebyla mezi nimi tenká 
překážka a zda se nacházely   místnosti či 
volném prostoru či měly roušky.

Uživatel bez příznaků dostává instrukce, 
aby se choval zodpovědně a dodržoval 
konkrétní hygienická opatření. Pokud se 
s uživatelem současně spojí pracovník KHS 
v rámci epidemiologického šetření, dostává 
uživatel instrukce, aby postupoval podle 
pokynů hygienika.

Uživatel s příznaky (zvýšená teplota, 
kašel, dušnost, bolest v krku a bolest hlavy, 
svalů a kloubů, ztráta čichu a chuti) dostá-
vá instrukce, aby telefonicky kontaktoval 
svého praktického lékaře a řídil se jeho 
pokyny. 
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Role pracovníků hygienické stanice 

Rolí pracovníků hygienické stanice je vydání potvrzovacího kódu nakaženýn osobám. To 
se děje v rámci epidemiologckého šetření - prvního hovoru v Daktela. Provádí se stiskem 
jednoduchého tlačítka v záznamu prvního hovoru s nakaženým.

Pracovník hygienické stanice se nakaženého zeptá, jestli má aplikaci eRouška a jestli 
je ochotem sdílet informaci o svém nakažení s ostatními uživateli eRouška a tím je 
varovat před rizikem nákazy. Ostatní uživatelé eRouška nepoznají identitu nakaženého 
a nikdo, ani hygienická služba, nebude znát seznam jeho kontaktů. Není třeba žádných 
speciálních souhlasů. 

Pokud nakažený souhlasí, pracovník KHS stiskne tlačítko a odešle SMS s potvrzovacím 
kódem, který uživatel přepíše do aplikace eRouška. Jediným dalším parametrem, který 
Daktela odesílá spolu s potvrzovacím kódem, je datum prvních příznaků, které aplikaci 
eRouška umožní přesněji určit infekční období a vyhledávat kontakty pouze v tomto 
období. 

Vydaný kód má časovou platnost 15 minut, pokud jej uživatel nezadá včas, je možné 
odeslání kódu stiskem tlačítka opakovat.

Kontakty identifikované eRouškou i v rámci epi-
demiologckého šetření KHS

Řadu kontatů nakaženého identifikuje jak eRouška, tak standardní epidemiologické 
šetření KHS. V takovém případě neplatí pro vyhledaný kontakt instrukce eRoušky, ale in-
strukce hygienika - tak ho informuje i eRouška. Přidanou hodnotou eRoušky je rychlost 
informování kontaktů a možnost dohledat i kontakty, které nakažený osobně nezná 
nebo si nevzpomene (např. spolucestující v hromadné dopravě).
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Časté otázky a odpovědi 
(zpracováno pro praktické lékaře, zde jen pro doplňující informaci)

Jak eRouška sbírá data? 

Chytrý telefon s aplikací eRouška zaznamenává přes 
Bluetooth LE anonymní identifikátory z jiných zaříze-
ní s touto aplikací. Informaci o „setkání“ a jeho délce 
ukládá do své vnitřní paměti. Pokud u někoho test 
potvrdí nákazu Covid-19, zavolá mu pracovník KHS 
a zeptá se, zda nakažený používá aplikaci eRouška. 
Když to uživatel potvrdí, zašle mu pracovník SMS 
s jednorázovým kódem, jehož zadání do aplikace 
umožní odeslat anonymní identifikátory na server. 
Odtud si je pravidelně a automaticky stahují ostatní 
eRoušky k vyhodnocení, které se děje v telefonech. 

Jak eRouška vyhodnocuje riziková setkání uživa-
telů?

Algoritmus v aplikaci každého uživatele na základě 
epidemiologického modelu automatizovaně porov-
ná stažené identifikátory se všemi zaznamenanými 
setkáními – a v případě rizikového kontaktu zobrazí 
uživateli upozornění, že hrozí nákaza kvůli setkání 
s pozitivně testovanou osobou a doporučí další 
postup (viz instrukce aplikace eRouška pro uživate-
le). Pro vyhodnocení kontaktu jako rizikového je 
kromě vzdálenosti (do 2 m) relevantní též délka 
kontaktu (15 min.+). 

Je záznam rizikového setkání v aplikaci eRouška 
pacienta dostatečný důvod pro vydání nescho-
penky?

Vydání neschopenky pouze na základě záznamu 
eRoušky není možné. Jedná se o doplňující nástroj, 
který pomáhá hygienikům v jejich práci a urychluje 
epidemiologické šetření.

Je záznam rizikového setkání v aplikaci eRouška 
dostatečný důvod pro indikaci testu na Covid-19?

K testu na COVID-19 indikuje praktický lékař nebo 
hygienická stanice na základě provedeného epide-
miologického šetření. Notifikace eRoušky sama 
o sobě k indikaci na test nestačí.

Pokud jako lékař/medik používám eRoušku, jaký 
má pro mě upozornění o setkání s nakaženým 
přínos?

Stejný jako pro ostatní osoby využívající eRoušku. 
Pokud vám přijde upozornění z aplikace eRouška, 
znamená to epidemiologicky významný kontakt 
s osobou, u které byla prokázána nákaza COVID-19. 
Je třeba dbát zvýšené opatrnosti a důkladně dodr-
žovat protiepidemická opatření s ohledem na ostat-
ní. Je totiž možné, že jste se mohl/a také nakazit a to 
i přesto, že se cítíte zdráv/a.

Nemůže se stát, že eRouška mylně vyhodnotí 
kontakt s jinou osobou, která je např. za tenkou 
zdí?

Aplikace funguje na principu měření síly signálu 
Bluetooth mezi dvěma zařízeními. Technicky proto 
nelze zcela vyloučit nepřesný odhad vzdálenosti 
a mylnou detekci rizikového setkání. Přesnost 
měření ovlivňuje:

Další informace o aplikaci eRouška naleznete 
v sekci častých otázek a odpovědí na

https://erouska.cz/caste-dotazy

(web eRouška 2.0 bude spuštěn společně 
s eRouškou 2.0 v polovině září)
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● existence překážek v prostoru mezi uživate-
li (umístění telefonu v kapse, nábytek, 
přepážka apod.)

● použití Apple/Google protokolu, který se 
stále vyvíjí, avšak za jeho nastavení odpoví-
dají pouze tyto společnosti

● konkrétní model telefonu a kvalita jeho 
Bluetooth modulu

Cílem eRoušky 2.0 je automatická detekce a rychlé 
varování většiny rizikových kontaktů, ne důkladné 

trasování každého jednotlivce. 


