
Coronapas - snart MEGET nemmere!

I slutningen af maj bliver der lanceret en coronapas-app, 
som gør det nemmere for foreninger og arrangører at 
tjekke coronapas.

Coronapas-app’en 
indeholder i princippet det samme, som den nuværende Min Sundhed, men 
det er langt hurtigere lige at kaste et blik på personens telefon og konstatere, 
at vedkommende har et gyldigt coronapas.  Der er nemlig på den side, der 
vises, en meget tydelig grøn bjælke, hvori der står Gyldigt i Danmark. 
Så passet kan tjekkes på afstand og uden lup!
Hvis alt virker plausibelt, behøver du ikke at gøre andet end at konstatere, at 
bjælken er grøn og bevæger sig lidt.
Stoler du ikke helt på tingene, så er der en QR-kode, som du kan scanne med 
din egen telefon. 
Her får du omgående at vide, hvis noget ikke er i orden.

Scanneren finder du
også i coronapas-app’en, så det, du skal gøre, er selv at hente app’en ned på 
din telefon. Når du åbner app’en, kan du i bunden af forsiden vælge, om du vil 
scanne, eller om du vil vise dit coronapas.

GDPR
skal du ikke bekymre dig om i denne sammenhæng. 
Når du scanner vises resultatet i 30 sekunder. Derefter forsvinder det for altid.
Du får altså ingen problemer med GDPR-lovgivningen, for du gemmer ingen oplysninger om personen.

Dem, der vil snyde
kan forsøge at gøre det ved at lave en screendump, altså et fast foto af et billede på skærmen. 
Eksempelvis kan man sende et billede af et coronapas til en kammerat, som så kan forsøge at vise fotoet for at 
komme ind et sted.
Dette kan tjekkes på flere måder:
Over QR-koden kan navn og fødselsdag vises ved et tryk på øje-ikonet
det fungerer ikke på et screendump.
Der er indbygget bevægelse i coronapasset. Hvis telefonen bevæges, vil den grønne blok + vandmærket vippe. 
Vipper det ikke, er der tale om et foto/screendump
QR-koden kan scannes med din egen telefon
er der tale om et foto af et tidligere coronapas, får du det at vide med det samme

Fritagelse fra coronapas
er der fortsat ikke fundet en konkret løsning på. Myndighederne arbejder på at få afklaret, hvem der i givet fald 
skal fritage og hvordan det kan registreres i coronapasset.
Godkendt fritagelse vil primært handle om personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, det må du 
indtil videre prøve at bedømme ud fra personen, som står overfor dig.
SOM UDGANGSPUNKT skal tvivlen komme den besøgende til gode - du skal dog holde øje med, om det fremstår 
troværdigt at vedkommende er fritaget.

Hvis der ikke er forbindelse
så kan det være en god idé at printe passet hjemmefra, især hvis aktiviteten foregår et sted med dårlige forbindel-
ser. Det burde være muligt at bruge scanneren, selv om telefonen er offline.

Du får passet
ved at hente app’en, når den er klar. Første gang logger du på med NemId, og kan så vælge en kode, et fingeraftryk 
eller ansigtsgenkendelse, som gør det hurtigt at komme ind efterfølgende.
App’en opdateres automatisk med testresultater, vaccinationer eller immunitet efter overstået smitte.
De sidste gælder nu i 8 måneder.


