
 

 
 
 

 

 ףתש" בניסןכ"א |  15.2.2020 | רביעייום 

 בקורונה למערכה הלאומי והידע המידע מרכז
 39מספר  מסמך

 לתחקור אפידמיולוגי אמצעים טכנולוגיים שימוש ב
 במדינות אירופה ואסיה יהיניטור אוכלוסלו

 הדברים עיקרי

 לאזרחים סיועבו אפקטיבי תחקורב, מידע באיסוף הגובר הצורך .1

 ,רבים טכנולוגיים אמצעים של פיתוח האיץ הקורונה נגיף עם בהתמודדות

 ניידים טלפוניםשל  ןכוללים בין היתר יישומונים )אפליקציות( ייעודיים, איכוה

יצירת תמונה ואמצעים לניטור ואכיפה. יכולות הניטור והתחקור הכרחיות ל

צפויה להוות רכיב משמעותי ה ,מקיפה ואמינה על התפשטות הנגיף

 בשימוש עוסק זה מסמך באסטרטגיות היציאה של המדינות השונות.

 .על פי מקורות גלויים נבחרות במדינות טכנולוגיים באמצעים

איסוף מידע ונתונים פרטיים על  יםהשימוש בטכנולוגיה וביישומונים הכולל .2

. לכן, מדינות רבות פרטהבטענה להפרת זכויות  הת רחבלביקורהאזרחים זוכה 

 נוטות להשתמש במידע סטטיסטי רחב ולא במידע הכולל פרטים אישיים. 

 GPS נתונישירותי ביטחון הפנים ים אוגר ברוסיה ובחלק ממדינות אסיה .3

לתחקר את  כדיובעיקר ה ילנטר את פעילות האוכלוסי שמאפשריםוסלולר 

על פי אפשריים.  הוהדבק להתריע מפני מגע כדימסלולי החולים המאומתים 

מדינות האיחוד האירופי וארה"ב נמנעות בשלב זה מאיסוף  ,יהןהצהרות

 בניטור הגובר והצורך בנושא הער השיחלאור  .מידע על ידי גורמי הביטחון

 מדינות של בגישתן שינויים בהדרגה יחולו כי סביר קורונה ליוחשל  בידודבו

 .תדיר באופן לעיל המתואר את לבחון נדרש ובהתאם, לנושא

נעשה שימוש ביישומונים  ברוב המדינות כמענה לסוגיית הפרטיות, .4

להשתמש בהם אלא  חובהאין כך ש, באופן התנדבותי האוספים מידע אישי

)ומידת  ביישומון להשתמש הציבור נכונותל במקרים הללו המלצה בלבד.

 .יעילותומכרעת על  השפעהאמונו בשימוש שעושה בו המדינה( 



 

2 
 

 מדינותלפי  פירוט

 בריטניה

 בשבועות הקרוביםצפוי להשיק  (NHSשירות הבריאות הלאומית של בריטניה ) .1

שר הבריאות, הנקוק, אפשר מעקב אחר מגע עם חולי קורונה. יש יישומון

אנונימי לאנשים  יאפשר דיווח יישומוןבשהמידע שייצבר באפריל(  12)הסביר 

אך  יישומוןהאת  להתקיןלא תהיה חובה הבהיר שהנקוק שבאו במגע עם חולה. 

הדגיש הוא ה. יימהאוכלוסלפחות  60% שלהשתתפות  תנדרש יעילהיה יכדי ש

 ולא יישמרו מעבר לכך. המגפה בלבד מיגור לצורך נתונים שייאספו ישמשו הש

ממשלת בריטניה מנהלת שיחות עם חברות הסלולר שדווח באמצע מרס  .2

להשתמש בנתוני שימוש ומיקום אנונימיים לצורך  כדי BT-ו O2הגדולות 

הנתונים יאפשרו לממשלה להבין את ציות מעקב אחר התפשטות הקורונה. 

הציבור להנחיות הסגר ויסייעו בקבלת החלטות בהמשך. צוין כי איסוף זה יהיה 

דווח כי הגוף הממשלתי  מרסב 27-. בעצמה לאחר הפעילות שעות 14-12

 לצורךזה במידע שימוש הפרטיות במדינה אישר את חוקיות  נושאיהמפקח על 

 .סוגיהב הכריעה הממשלה המאבק בקורונה. עם זאת, נכון להיום

ויזואליזציה של ניתוח ומתמחה בה ,Palantir Technologies חברת, על כך נוסף .3

מסייעת בימים אלה להבין את פוטנציאל התפשטות הנגיף בארה"ב.  ,נתונים

שתהווה בסיס פלטפורמת ניתוח נתונים אחודה  NHS-החברה מספקת ל

מהימן לקבלת החלטות בממשלת בריטניה. הנתונים מגיעים ממגוון מקורות, 

גופי מ הבדיקותותוצאות קורונה לפניות בנושא  NHS-של הקו החם" ה"וביניהם 

הפלטפורמה זוכה (. PHEהבריאות הציבורית בארבע האומות הבריטיות )

המפר את פרטיות באופן במידע  משתמשתכי היא בטענה  ,לביקורת רבה

 האזרח. 
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 גרמניה

 סייעשי יישומוןכי מכון רוברט קוך משיק באפריל(  7הודיעה )ממשלת גרמניה  .1

בו מתפשט נגיף הקורונה שאופן בנודע לתמונה ברורה  לגבשלמדעני המכון 

פותח בשותפות עם א ווה ,Corona data donation נקרא יישומוןהבמדינה. 

 . Thrive Globalית נהחברה האמריק

 .נתונים אליו להעביר כדי בשעון או בצמיד חכםלהחזיק  היישומון מתקיןעל  .2

נגישות למידע האישי של  למכון מאפשר שאינובאופן  ,אנונימי יישומוןבהשימוש 

 נמצא בשימוש בגרמניה ובהודו.  יישומוןהנכון להיום  .המשתמש

 צרפת

אנשים שבאו במגע עם חולים.  לאתראפשר שי יישומוןצרפת עוסקת בפיתוח  .1

אוגרפי של שתמש במיקום הגיו בלוטות'טכנולוגיית על  יתבסס יישומוןה

תהיה על  יישומוןה התקנת. שלו עם מכשירים אחרים בלבד ריםושיקהמכשיר ב

צפוי להיכנס לשימוש בשבועות הקרובים,  הוא אינובלבד.  התנדבותיבסיס 

מסקר  .למטרה זו דיה יעילהשטכנולוגיית הבלוטות'  טרם הוכחישנה טענה שו

מוחלט של תושבי צרפת תומכים בשימוש הרוב הנראה כי  מרסב 31-שפורסם ב

 .הכז ביישומון

לחזות  כדי היקף-יחברריים שימוש בנתונים סלול, מתוכנן על כך נוסף .2

במסגרת שיתוף פעולה התפרצויות של הנגיף בהתאם להתנהגות באזור מסוים, 

. במסגרת שימוש זה לא יישמרו נתונים של Orangeרית הסלולעם המפעילה 

  לבד.אנשים פרטיים אלא של קבוצות גדולות ב
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 ספרד

מכונה חברות )במדריד  מספרעם  יםחינמי יישומונים היצרממשלת ספרד  .1

היא העיקרית  תםמטרש, (StopCovid19, בקטלוניה Coronomadrid מוןהיישו

המשתמש עונה על שאלות  .רשויות הבריאותלהקל את העומס על מוקדי 

כמו כן, . נדרשת התייחסות רופאאם  ךמערי יישומוןהו הנוגעות לבריאותו

 טלפוןמספר ו להישאר בבית כגון הנחיות ה בסוגיות שונותמענ יישומון מספקה

 יישומוניםה .בדיקותמפנה ל (יהסכמו גלי) מהמקומות חלקב, ולהמשך הטיפול

 םאת מיקו נטרכדי ל, טלפון הניידאוגרפי של המיקום הגגישה ל יםדורש

 .וככל הנראה לסייע בתחקור להציע מידע מותאם, המשתמש

לשתף  נותמתכוו( Telefónica-ו Vodafone ,Orangeבספרד )כמו  חברות הסלולר .2

ם כדי לספק נתוניממשלה ( עם הbig dataנתוני עתק ) המבוססים עלכלים 

זאת,  .משתמשים ןמיליו 40-למעל אוגרפי של גהמיקום ה עלאנונימיים 

עומדים במגבלות התנועה אם האזרחים  ונתחשי "ת חוםומפ" באמצעות

  .עליהם המוטלות

 איטליה

 צנעת הפרט. כדי לשמור על  ,ניטור יישומונילהשתמש ב אין חובהבאיטליה  .1

, פתרון טכנולוגיבמשרד החדשנות חבר למשרד הבריאות לצורך בחירה מושכלת  .2

 ה,ה. לדוגמעעקב והתרמ ישירות יםהמציע יישומונים רביםעד כה פותחו ו

מכשירים כל ה אתמנטר  SOFT-MININGשל חברת  SM-COVID-19 יישומוןה

מטרים, תלוי באיכות החיישנים  30-2) ת בעל המכשירשבסביב הסלולריים

אופציונלי(.  GPS-)השימוש ב BT-LE, BT, WiFi P2P שבמכשיר( על סמך נתוני

המשתמש יכול לקבל התראה ם. מיי 21ברים לאחסון אנונימי עד עוהנתונים מ

משתמשים שהורידו את נתונים מעל סמך על הסבירות ששהה לצד חולה קורונה 
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הנתונים נגישים גם לרשויות הבריאות לצורך ניתוח התפשטות בלבד, ו יישומוןה

 הנגיף. 

על שאלון שנשלח  יםהמתבסס יישומוניםבאזורים שונים  ים, קיימעל כך נוסף .3

ערכות הלצורך ה ותאפשריהההתפרצות  נקודותאת במטרה לאתר  ,למילוי יומי

ים לצד צ'אט מונגש תסמינלניתוח אוטומטי של  יישומוניםשל רשויות הבריאות, ו

 עם רופא.

ניטור ואכיפת חובת  לצורך לסריקת הרחובות רחפניםב משתמשתאיטליה  .4

 .הבידוד

 האיחוד האירופי

 ארגזהמפרט את  באפריל( מסמך המלצה 8נציבות האיחוד האירופי פרסמה ) .1

שם ל שימוש בטכנולוגיה ובמידעבכל הנוגע לכלים של האיחוד האירופי ה

מידע ו למכשירים ניידים יישומונים, בדגש על משברהמ ויציאהמאבק בנגיף 

סטטיסטי רחב או מידע איסוף  כוללים המתוארים הכליםאנונימי על תנועה. 

   .בכפייהולא מידע אישי הנאסף  ,נמסר בהתנדבותהאישי 

החלטת  על בסיס ,בין מדינות האיחוד אחידות לקדם כדיהמסמך פורסם  .2

ה גבולות המאיים על בריאות ף פעולה בכל אירוע חוצתמועצת האיחוד לש

תנועה החופש בה למנוע ככל הניתן פגיע וכדי( EU/2011/24)הנחיה ו תושבי

החלטה ל בסיס ע משיתוף מידע בין מדינותיו. זאת, כתוצאה ובצנעת הפרט

1082/2013/EU בריאות מיאגרי ידע רפואיים הנוגעים לאיומקנה נגישות למה  . 

 2011שנת בכבר י מכיר ביתרונות של איסוף מידע דיגיטלי, ובנה האיחוד האירופ .3

תשתית טכנולוגית ומשפטית במטרה  שתשמש eHealthרשת מידע המכונה 

מדינות באיחוד. המרכז האירופי למניעה -חוצה להתכונן לאירוע בריאות

( אחראי על המידע שיאספו הממשלות, תוך שמירה ECDCשליטה במחלות )לו

 על ידימיטבית על אבטחת המידע שייאסף והבטחה של טיב השימוש בו 
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כל ההוראות  - EU2016/679-ו EU2013/1082 ,EU2011/24 החלטות) תהממשלו

 בתקנות אלו רלוונטיות גם למשבר הנוכחי(.

במוקדי ידע בממשלה, בממשלות אחרות,  להשתמשממליץ האיחוד  .4

לבנות תשתית בטוחה, חוקית  כדי ביועצים פרטיים ובמגזר הפרטי

 זאת, על בסיס ההנחיות הבאות: להתמודדות עם הנגיף.ורלוונטית 

  שמירת המידע:לותשתית  יישומוןבניית  .א

 .דיונים על אופן השימוש במידעל eHealthכל מדינה תשלח נציג  (1

להחלטות שנקבעו חייבים להתאים את רשת המידע  eHealthאנשי  (2

 בפגישות.

ובשיתוף עם גורמי  להיעשות בתיאום יםחייבושימורו המידע מסד בניית  (3

ה כגון הרשות לרגולציית אלקטרוניק ,ידע וסמכות אחרים באיחוד

 .ית וכו'רופי, המשטרה האיותקשורת, ארגון הבריאות האירופ

יישומונים כל המידע האישי על משתמשי ה את ה להשמידהבטחתינתן  (4

 הכרחי עוד. שהוא אינוקבע כאשר י שיפותחו

 מידע:האבטחת  .ב

הצפנה, רכיבים  באמצעותשימוש בטכנולוגיות מתקדמות לשמירת המידע  (1

 מאומתים, אמינים ובטוחים וכו'.

בו המידע שגיבוש יכולות אבטחת סייבר ברורות ומוסכמות בכל מקום  (2

 נשמר ומועבר.

רלוונטי ומציאת הדרך  אינוהמידע שוחלט י שעל פיוקביעת הסף  (3

 .ודתלהשמהטכנולוגית המתאימה 
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 לאבטח את המידע. כדינעשים השקיפות בצעדים  (4

 שימוש במידע כדרך לצאת מהמשבר: .ג

 מידול מפת תחלואה ומוקדי התפרצות אפשריים. (1

המיקום שנאסף  על פיפוטנציאל לחלות  שלהםתיעדוף אנשים  (2

 .יישומונים ייעודייםוהתסמינים שהם מצהירים עליהם ב

מודלים אלה.  על פיוקידום צעדים  המידע שנאסף על פיבניית תחזיות  (3

ולהצדיק  השימוש במידע לתקף את יעילות יבחן צעדים אלו כדיהאיחוד 

 .רש כזה, אם נדהמעקב אחרי התושבים המשך את

תחזיות למודלים, מידע הנוגע ל תףלש מדינות האיחוד מחויבות .5

לקבל החלטות טובות ונכונות מהר ככל הניתן  כדיאפקטיביות הצעדים, לו

 רחבי אירופה.ב

 סין

 .של טלפונים GPSנתוני צעות מאאחרי תנועת האזרחים בהמשטר עוקב  .1

המדרג את האזרח בצבעי רמזור,  יישומוןערים בסין הושק  200-בכ, על כך נוסף

 על פי הסיכוי שלו להיות נשא של הנגיף:

 אישור לנוע חופשי. –ירוק  .א

 כניסה לאזורים מסוימים.תנועה ומגבלה על  –צהוב  .ב

 חייב בבידוד. –אדום  .ג

מתבקשים האזרחים  ת ועודיבכניסה למתחמים ציבוריים, בתחבורה ציבור .2

רק בעלי דירוג ירוק מורשים ברוב המקומות  .את צבע הדירוג שלהם להציג

 כנס, ובמקומות מסוימים גם צהוב. ילה
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הם מתווספים , ועבור האזרחיםבאין שקיפות באשר לאופן קביעת הצבעים  .3

 מורכבהנ"ל יישום המדיניות לשאר הקריטריונים להחלת בידוד במדינה. כמו כן, 

 ודורש פריסה של מנגנוני אכיפה אוטומטיים ייעודיים בכל המדינה.

 רי בידוד.ידיווח על מפשם בפלטפורמות החברתיות הסיניות ל "קו חם"קיים  .4

 הונג קונג

צמיד מעקב  לענודמאירופה ומארה"ב חייבים  קונגהחוזרים להונג  .1

משטח הבידוד ולדווח יכול להבחין ביציאה ה בלוטות'על טכנולוגיית  המתבסס

 על כך למשרד הבריאות ולמשטרה.

)לא כולל סין,  לחוזרים משאר העולם .2

 .QR עם קוד ניתן צמידיוואן ומקאו( אט

לסרוק את הברקוד נדרשים המבודדים 

ולצלם תמונה של הצמיד בזמנים 

 אקראיים כדי להוכיח שהם בביתם. 

נדרשים מקאו מ ואיוואן אטמאו אלה שחזרו מסין,  מבודדים שלא חזרו מחו"ל .3

ברשת החברתית )עם  שיחות וידאו פתאומיותלו לענות לבקשות שיתוף מיקום

  להוכיח שהם בבידוד. כדיגורם משרד הבריאות( 

 סינגפור

 יות מבודדות:הפיקוח במדינה מתחלק לשני סוגים של אוכלוס .1

 שלוששיחות וידאו נמצאים בפיקוח ונדרשים לבצע  – (QO) חייבים בבידוד .א

 כדייימות בדיקות פתע נקודתיות בבית. מתקשהם  להוכיח כדיפעמים ביום, 

מצאו יאם י ,על פי הצהרות פומביותלהרתיע מפני הפרה של תנאי הבידוד. 

לדרוש מהם לענוד תגית המדינה  תוכל עומדים בתנאי הבידוד שאינםאנשים 

 .בבתי חוליםלמשל  ,אותם לעצור ולבודדאלקטרונית או 
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נכנס הכל אזרח או תושב  – (SHN) הוראת בידוד בית לחוזרים מחו"ל .ב

למדינה ממלא טופס במעבר הגבול שבו מספר טלפון פעיל וכתובת, ובכך 

רשות ביקורות  מנוהל על ידיה ,למאגר של האנשים בבידוד נכנס הוא

עם הודעות  נשלחות הזנת מספר הטלפוןלאחר  .(ICA) הגבולות במדינה

, על כך נוסףלעדכן את המיקום שלהם. בו הם נדרשים שלאתר קישור 

בהן מתבקשים המבודדים לשלוח תמונות ששיחות טלפון מדגמיות  נערכות

 שלהם כדי לאשר את מיקומם. 

 בידוד. ריירשמי לדיווח של אזרחים על מפ "קו חם"קיים  .2

אנשים שבאו במגע לאתר  ושמטרת TraceTogether מעקב יישומון פותח .3

בעזרת תיעוד של קשרים בין המשתמשים )אנשים ששהו  ,עם חולה מאומת

(. יםמטר הקטן משניבמרחק  ותדק 30-במחיצת חולים מאומתים יותר מ

בהם  ןמכשירים שמותק - טווח-קצרי 'בלוטות עובד באמצעות איתותי יישומוןה

כך שבכל טלפון יש , בלוטות' מחליפים ביניהם אותות זה לזהוקרובים  יישומוןה

משתמש במיקומים  אינו יישומוןתיעוד של הטלפונים האחרים שהיו סביבו. ה

אם  ן(.ולא בענ מקומי )באופןהמידע נשמר על מכשיר הטלפון עצמו ו ,(ן)איכו

לתת גישה למידע  יישומוןצוות ה על ידיכחולה, הוא מתבקש  מזוההאדם 

יוצר קשר עם והוא , המידע מועבר למשרד הבריאות .עליוף אס יישומוןשה

נכנס  משרד הבריאות מטעם. מי שמקבל הודעה ששהו בקרבת החולההאנשים 

מדינות ל ומעוניין לייצא אות יישומוןצוות הפיתוח של ה .QO לבידוד מסוג

 .נוספות

 דרום קוריאה

 בהם תמשתומש אזרחים של מטלפונים GPS נתוניאוגרת  המדינה .1

 לאיתור מגעים אפשריים עם חולה מאומת.

 לניטור ומעקב אחר מצבם של המבודדים: יישומוניםי נש פותחו .2
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מחויבים להתקין בעת כניסתם הם  ואותש למגיעים מחו"ל, יישומון .א

 מיקום. שיתוף תסמינים ו דורש דיווח היישומון. למדינה

בזמן אמת.  תסמיניםהם מדווחים על  ובש בית מקומיים, למבודדי יישומון .ב

 חובהאולם אין , GPSבודק עזיבה של מקום הבידוד לפי מיקום  יישומוןה

  .להתקינו

 ,בית צמיד אלקטרוני לניטור מיקומם של מבודדי קוריאה הציגה גם דרום .3

בשל היעדר אנשים שהפרו את תקנות הבידוד. בעבור ישמש רק  שהואר נמסו

הסכמת  תידרשלכן  ,אדם לענוד את הצמיד לחייבחקיקה מתאימה אין אפשרות 

הפרת  לשהמבודד לענוד את הצמיד, לאחר שהסבירו לו את ההשלכות 

. הממשלה הצהירה כי שנית לו אם יפר אותן הצפוי ההנחיות ואת העונש

 .ביום פריטים 4,000-היא יכולה לייצר כשו זמן הקרובלשימוש בייכנסו הצמידים 

 וואןיאט

איכונים של איכוני הסלולר של חולים מאומתים עם  מוצלבים יוואןאבט .1

אזרח בבידוד מכבה את אם  בידוד.ל נשלחיםהם ו ,אנשים ששהו בקרבתם

מכשיר הטלפון שלו לזמן ממושך, שוטרים עשויים להישלח לביתו ולוודא שהוא 

לוודא  כדיביום  פעמיםמספר אזרחים בבידוד מתקשרים ל. כמו כן, שםעדיין 

 נדרשים הם שיחות אלהב .ויוצאים ממנושאינם משאירים את המכשיר בביתם 

 .מדדים בריאותיים כמהל לדווח ע

כחלק  ,מצליבה בין מאגרי מידע של גופים ממשלתיים שונים יוואןאט .2

הרשות אזרחים החשודים כנשאים של הנגיף.  לאתרמניסיונותיה 

מאגר המכיל היסטוריה רפואית של אזרחים והיסטוריית  האחראית יצרה

 חשודים אפשרייםלזהות  כדישלהם, והשתמשה בבינה מלאכותית  איכונים

בפברואר( את הממצאים מחקירת  18הממשלה החלה לשתף ) .מתוך המאגר

איתור  אתהמאגר עם בתי החולים, המרפאות ובתי המרקחת במטרה להקל 
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זיהוי על ידי הטיפול התרופתי לחשודים אפשריים.  ולהתאים אתמחויבי בידוד 

 .כחוליםחשודים  שללבידוד  להכנסה עילהמהווה המערכת 

אחר להתחקות  כדי נעשה שימוש במאגרי מידע שבידי המשטרה, על כך נוסף .3

שנדרשים ולאתר אזרחים  הנגיף הסביבה החברתית של אלו שאובחנו כנשאי

 לבידוד.  להיכנס

פעמית מהממשלה, -מגיעים למדינה מקבלים שיחת טלפון חדהתיירים  .4

 .מעקב הממשלהלגם הם  נתוניםנכנסים לבידוד ומאותו הרגע 

 רוסיה

כדי לעקוב אחר מיקומם של חולי קורונה  באיכון של טלפוניםרוסיה משתמשת  .1

 ליידע אזרחים אחרים כאשר הם באים במגע איתם. במוסקבה נעשה  וכדי

כדי זיהוי פנים ואיכון של במצלמות הפרוסות בעיר ובטכנולוגיות שימוש 

 רים את תנאי הבידוד שלהם. ילאתר אנשים המפ

מערכת שימוש במוסקבה ב תהיהלפחות באפריל  30עד ובאפריל  13-מ .2

בתחבורה  המשתמשיםאת כל  שתחייב, QR"אישורי מעבר" דיגיטליים מסוג 

את  יבדקוגורמי אכיפה  (.בוסים( והפרטית )רכב פרטיהציבורית )מוניות ואוטו

ניתן להשיג . באמצעי התחבורה השונים האישור בטלפונים הניידים של הנוסעים

הזקוקים לשירותי ו, פעמיים בשבועעד  ייעודיתבאמצעות מערכת את האישורים 

תקף ליום יהיה לקבל אישור נסיעה למתקן רפואי ספציפי אשר  יוכלורפואה 

, עובדים חיוניים יקבלו אישורים על כך נוסףימים. על מספר ההגבלה  , ללאשלם

 מדי יום.  שיתחדשו

רחבי דומה להנפקת אישורי נסיעה ב יישומון משרד התקשורת הרוסית יצר .3

לעקוב אחר "אזורים כטב"מים אשר נועדו בבאפריל(  11נערכו ניסויים )ו רוסיה

נגיש לזיכרון, ה יישומוןבאפריל(  1) פותח . במוסקבהולפקח עליהם מסוכנים"

את המעקב אחר  לשפרמידע נוסף בטלפון כדי לנתוני רשת ולמצלמה, למיקום, ל
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יחולק טלפון חכם לחולי קורונה חולי קורונה מאומתים. במסגרת זאת, 

 .במכשיר כזהנם מחזיקים שאי

 .םאזרחיהלעקוב אחר מטרתם שהמהלכים הרוסיים  עלביקורת  ישנה .4

השימוש הגובר של הרשויות בכלים אשר ארגוני זכויות אדם ברוסיה חוששים מ

מגפת הקורונה, כגון מערכת המצלמות החכמות של מוסקבה.  טרםהוצבו 

הממשל מנצל את מגפת הקורונה כדי להגביר את הפיקוח שלטענתם, ייתכן 

 מעקב על אזרחי המדינה.הו
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