
 
 

 

   FRESH - monitorizarea pacienților cu coronavirus 
 

Aplicația vă permite să monitorizați conformitatea cu carantina și să 
identificați rapid cazurile de încălcare a acesteia, contribuind astfel la evitarea 
răspândirii în continuare a infecției. 
Tehnologii similare sunt utilizate cu succes în Israel, Rusia și în multe alte 
țări. Aplicația ajută orașul să primească un semnal instantaneu potrivit căruia 
un pacient cu coronavirus care trebuie să fie tratat la domiciliu încalcă 
carantina și pune în pericol viața și sănătatea altor cetățeni. 
 
Aplicația este destinată numai pacienților cu COVID-19 confirmat. Toate 
datele pe care utilizatorul le transferă către aplicație sunt reglementate de 
acordul semnat de pacient atunci când alege tratamentul acasă. Datele sunt 
stocate pe serverele Departamentului de Stat pentru Tehnologiile Informației 
din Moldova. După încheierea carantinei, datele pacientului vor fi distruse. 
 
Cum funcționează aplicația 
Aplicația FRESH urmărește automat geolocalizarea utilizatorului. În acest 
caz, nu este înregistrată traiectoria mișcării sale, ci faptul că a părăsit locul 
de reședință indicat în chestionar. 
Pentru a vă asigura că utilizatorul este aproape de telefon, aplicația îi trimite 
periodic cereri de identificare folosind o fotografie. În cazul încălcării 
regimului de autoizolare, sediul operațional va primi o notificare. 
 
Aplicația este disponibilă pe Android. Pentru platforma iOS - la comandă. 
 

 

     FRESH - monitoring of patients with coronavirus 
 

The application allows you to monitor compliance with quarantine and quickly 
identify cases of its violation, thereby helping to avoid further spread of 
infection. 
Similar technologies are successfully used in Israel, Russia and many other 
countries. The app helps the city receive an instant signal that a coronavirus 
patient who is required to be treated at home is violating quarantine and 
endangering the lives and health of other citizens. 
 
The app is only for patients with confirmed COVID-19. All data that the user 
transfers to the application is regulated by the agreement that the patient 
signs when choosing treatment at home. The data is stored on the servers 
of the State Department of Information Technologies of Moldova. After the 
end of the quarantine, the patient data will be destroyed. 
 
How the app works 
The FRESH application automatically tracks the user's geolocation. In this 
case, not the trajectory of his movement is recorded, but the fact that he left 
the place of residence indicated in the questionnaire. 
To make sure that the user is near the phone, the application periodically 
sends him requests for identification using a photo. In case of violation of the 
self-isolation regime, the operational headquarters will receive a notification. 
 
The application is still available for installation on Android. For the iOS 
platform - on request. 

  
 

FRESH este o platformă puternică. Controlul pacienților cu coronavirus este 
doar o mică parte din funcționalitate.  
Aplicația este utilă pentru urmărirea locației copiilor, a membrilor echipei dvs. 
sau a unui grup turistic, a mișcării vehiculelor sau a locurilor de parcare 
gratuite, pentru a găsi un instalator sau electrician gratuit care este gata să 
vă vadă cu un dentist sau coafor. De asemenea, vă puteți înscrie în avans 
pentru o vizită la un instalator, electrician, dentist sau coafor și, dacă este 
disponibil, veți primi o notificare pe telefon. 
 
Puteți verifica, de asemenea, disponibilitatea de spațiu liber în hotel, mese 
gratuite în cafenea, locuri libere în autobuzul care pleacă sau la spectacolul 
teatrului. 

Cum să te foloseşti de platforma  FRESH  pentru Android – descrierea o 
găsiţi  aici.  
Mai multe detalii pe site-ul www.djv-com.org, telefon +373 22 438334. 
Oferim echipamente și software BALANCE pentru transmisia de date de la 
distanță de la contoare de apă, gaz, electricitate și căldură. Aplicația mobilă 
BALANCE poate fi descărcată 

 

FRESH is a powerful platform. Monitoring coronavirus patients is only a small 
part of the functionality.  
The application is useful for tracking the location of children, members of your 
team or a tourist group, the movement of vehicles or free parking space, 
finding a free plumber or electrician who is ready to see you with a dentist or 
hairdresser. You can also sign up in advance for a visit to a plumber, 
electrician, dentist or hairdresser and, if available, you will receive a 
notification on your phone. 
 
You can also check the availability of free space in the hotel, free tables in 
the cafe, free seats in the departing bus or at the theater performance. 
 
 

How to use the FRESH platform for Android is described here. 
More information on the website www.djv-com.org,  phone +373 22 
438334. 
We offer BALANCE equipment and software for remote data transmission 
from water, gas, electricity and heat meters.  
BALANCE mobile application can be downloaded. 

 

http://djv-com.org/web00/djv-ru/
file:///C:/Users/vikkt/Downloads/www.djv-com.org
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.djv.balance
http://djv-com.org/web00/?p=1329
http://www.djv-com.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.djv.balance

