App tegen Covid-19 (1)
Beste leerlingen
Zodra je de krant, de radio of tv of je computer opent, gaat het over het nieuwe coronavirus en de ziekte Covid-19.
Jullie gaan al weken niet meer naar school of de sportclub. Er wordt niet meer afgesproken met familie en vrienden.
Jullie leven speelt zich nu grotendeels in het eigen huis en de eigen tuin af.
Lees het Kits-artikel ‘App tegen Covid-19?’ op de site van Kits.
Beantwoord daarna deze vragen.
Je kan het antwoord in het artikel vinden

of je moet er even zelf over nadenken!

1. Welke maatregelen volgen we momenteel op om elkaar niet te besmetten?
-

-

-

2. Wat mis je het meest aan de vrijheid om te kunnen gaan en staan waar je wil?

Waar zou je naartoe willen of wat zou je willen doen?

3. Wat als er een manier zou zijn om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken?
Zou je bereid zijn om je privacy op te geven om weer alles te kunnen doen wat je wil?
(Privacy opgeven = de overheid weet op elk moment waar je geweest bent en met wie je contact had.)

4. In Oost-Azië voerden overheden niet enkel een strenge lockdown in.
Ze deden nog iets dat wij (nog) niet doen.
Wat?
Ï Ze gaven iedereen smartphones om contact te houden met elkaar.
Ï Ze maakten gebruik van bepaalde corona smartphone-apps.
Ï Ze lieten de mensen hamsteren, zodat ze de winkels konden sluiten.

5. Wat doet de app juist? (Leg uit in je eigen woorden!)
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6. Hoe zou de app eruit kunnen zien? Bedenk zelf een startscherm voor de app!

7. Waarom gebruiken wij deze app nog niet?
Ï Europa bezit niet de kennis en kunde om haar burgers zo’n app te laten gebruiken.
Ï De privacy wetgeving is strenger in Europa dan in China.
Ï Er zijn in Europa te weinig mensen met een smartphone.
8. Zou jij de app vrijwillig op je gsm zetten indien ze dit willen invoeren?
Waarom wel of niet?

9. Mocht de regering dit verplichten, hoe denk je dat jijzelf/anderen zouden reageren?

10. Bedenk één argument voor en één argument tegen deze app die ze in de regering zouden kunnen voorleggen.

+
-

11. Wie zou misbruik kunnen maken van deze app met gezondheidsgegevens?

