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1. Mobiliosios aplikacijos įdiegimas Android įrenginiuose 

1.1 Programos įdiegimas 

Norėdami įdiegti RiskRadar demo versiją, pirmiausiai turite įsitikinti, kad Jūsų mobiliajam įrenginiui suteikta teisė 

įdiegti mobiliąsias programėles iš kitų nei Google Play Store šaltinių: 

 

 

Išmaniojo telefono meniu „Nustatymai (angl. Settings)“ priklausomai nuo telefono pasirinkę „Sauga (angl. 
Security)“, „Privatumas (angl. Privacy)“ ir kt., aktyvuokite mygtuką „Leisti diegti programas iš nežinomų šaltinių 
(angl. Allow installation of apps from unknown sources)”. 

 
 

Apsilankykite tinklalapyje: https://integrateja.eu/content/riskradar ir 
pasirinkite Android aplikaciją. 

Gali pasirodyti keli įspėjimai. Norėdami tęsti diegimo procesą, spauskite 
mygtuką „Gerai (angl. OK)“. 

Įdiegus RiskRadar programą, jos turinys bus automatiškai pritaikytas 
kalbai (lietuvių, anglų, kroatų) pagal jūsų Android telefoną. Jei telefone 
nustatyta kita kalba, tuomet turinys bus rodomas anglų kalba. 

 

RisRadar programos piktograma (po 

įdiegimo) 

http://www.integrateja.eu/
https://integrateja.eu/content/riskradar
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1.2 Naršymo Android programoje principai 

   

Pirmasis ekranas paleidžiant 
RiskRadar programą (RR). 

Paspaudus mygtuką „Toliau“, 
rodomi RR komponentai. 

Pirmasis ekranas, rodomas pasirikus RR 
komponentą „Rizikos skaičiuoklė“. 

   

Pirmasis rizikos skaičiuoklės 
klausimas 

Turinio informacijos šaltinis, 
rodomas pasirinkus RR komponentą 
„Faktų suvestinės“. 

Pirmasis ekranas, rodomas pasirinkus 
„Faktų suvestinės“. 

http://www.integrateja.eu/
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Faktų suvestinių temos 
pasirenkamos braukiant į abi 
puses. 

Informacija apie tuberkuliozę 
rodoma, pasirinkus RR komponentą 
„Tuberkuliozė“.  

Informacija apie PrEP rodoma, 
pasirinkus RR komponentą „PrEP“. 

   

Pranešimas, rodomas pasirinkus 
RR komponentą „Neaptinkamas 
= neperduodamas“. 

Norėdami surasti artimiausią 
ištyrimo vietą, pasirinkite RR 
komponentą „Tyrimų paieška“. 
Priklausomai nuo nustatytos kalbos, 
būsite nukreipti į atitinkamos šalies 
žemėlapį. 

Detali išyrimo vietos informacija 
rodoma, paspaudus žymeklį, esantį 
žemėlapyje. 

http://www.integrateja.eu/
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Mobiliosios aplikacijos 
nustatymai ir kita informacija. 

  

1.3 Android programos rizikos skaičiuoklės pavyzdys 

   

http://www.integrateja.eu/


 

      

 Puslapis 7 iš 18 

www.integrateja.eu 

   

   

http://www.integrateja.eu/


 

      

 Puslapis 8 iš 18 

www.integrateja.eu 

   

  

 

http://www.integrateja.eu/


 

      

 Puslapis 9 iš 18 

www.integrateja.eu 

 

  

http://www.integrateja.eu/


 

      

 Puslapis 10 iš 18 

www.integrateja.eu 

2. Mobiliosios aplikacijos įdiegimas iOS įrenginiuose 

2.1 Programos įdiegimas 

Norėdami įdiegti RiskRadar programos demo versiją, apsilankykite šiame tinklalapyje: 
https://integrateja.eu/content/riskradar ir pasirinkite iOS aplikaciją. Jūsų išmaniojo telefono naršyklėje automatiškai 
atsidarys „TestFlight“ puslapis, kuriame turėsite atlikti du žingsnius: 
 

   

Apsilankykite tinklalapyje: 
https://integrateja.eu/content/riskrad

ar ir pasirinkite iOS aplikaciją.  

Jūsų išmaniojo telefono naršyklėje 
automatiškai atsidarys „TestFlight“ 

puslapis 

 

Pirmame žingsnyje „Get 

TestFlight“ spauskite mygtuką 

„View on App Store“, kad 

galėtumėte atsisiųsti TestFlight 

aplikaciją. 

 

Spauskite atsisiuntimo mygtuką

 ir laukite, kol atsisiuntimas 

bus baigtas.  

http://www.integrateja.eu/
https://integrateja.eu/content/riskradar
https://integrateja.eu/content/riskradar
https://integrateja.eu/content/riskradar
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Tuomet grįžkite į naršyklę ir atlikite 

antrą žingsnį „Join the Beta”: spauskite 

mygtuką „Start Testing“.  

Pasirodžius „TestFlight“ ekranui, 

spauskite mygtukus „Allow“ ir 

„Continue“. 

Pasirinkite „RiskRadar” iš 

aplikacijų sąrašo ir spauskite 

mygtuką „Install“.  

  

 

Spauskite mygtuką „Next“.  Kai atsisiuntimas bus baigtas, 

galite pradėti naudotis RiskRadar 

iOS programa. 

Norėdami pamatyti demonstracinį 

vaizdo įrašą, kuris padės įdiegti iOS 

programą, spauskite čia 

http://www.integrateja.eu/
https://integrateja.eu/system/files/private/integrate/riskradar_installation_instructions_ios.mp4
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2.2 Naršymo iOS programoje principai 

 

RisRadar programos (RR) 

piktograma (po įdiegimo). 

 

Pirmasis ekranas paleidžiant RR. 

 

Paspaudus mygtuką „Tęsti“, 

rodomi RR komponentai. 

 

Pirmasis ekranas, rodomas 

pasirikus RR komponentą „Rizikos 

skaičiuoklė“. 

 

Pirmas rizikos skaičiuoklės 

klausimas. 

 

Turinio informacijos šaltinis, 

rodomas pasirinkus RR 

komponentą „Faktų suvestinės“. 

http://www.integrateja.eu/


 

      

 Puslapis 13 iš 18 

www.integrateja.eu 

 

Pirmasis ekranas, rodomas 

pasirinkus „Faktų suvestinės“. 

 

Faktų suvestinių temos 

pasirenkamos braukiant į abi 

puses. 

 

Informacija apie tuberkuliozę 

rodoma, pasirinkus RR 

komponentą „Tuberkuliozė“. 

 

Informacija apie PrEP rodoma, 

pasirinkus RR komponentą „PrEP“. 

 

Pranešimas, rodomas pasirinkus 

RR komponentą „Neaptinkamas = 

neperduodamas“. 

 

Norėdami surasti artimiausią 

ištyrimo vietą, pasirinkite RR 

komponentą „Tyrimų paieška“. 

Priklausomai nuo nustatytos 

kalbos, būsite nukreipti į 

atitinkamos šalies žemėlapį. 

http://www.integrateja.eu/
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Detali išyrimo vietos informacija 

rodoma, paspaudus žymeklį, 

esantį žemėlapyje. 

 

Mobiliosios aplikacijos nustatymai 

ir kita informacija. 

 

 

2.3 iOS programos rizikos skaičiuoklės pavyzdys 

 

 

http://www.integrateja.eu/
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Konsorciumas 
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of Public Health 
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Croatian association for HIV and viral 

hepatitis 

Denmark 

Tervise Arengu Instituut  

National Institute for 

Health Development 

Greece 
Centre for Research & Technology 

Hellas, Institute of Applied 

Biosciences, Information 

Technologies institute 
Hellenic Center for 

Disease Control & 

Prevention 

Hungary 

Semmelweis 

University 

Ireland 

University College Dublin,  
National university of 

Ireland Dublin 

Italy 

Fondazione LILA Milano ONLUS -  
Lega Italiana per la Lotta contro l'AIDS 

Slovak Medical University in 

Bratislava 

Institute of Public Health 

of Serbia “Dr Milan 

Jovanovic Batut” 

Centre for Communicable Diseases 

and AIDS 

Republican Centre 

for Addictive 

Disorders 

Health Promotion and 

Disease Prevention 

National AIDS Centre  

Agency of the Ministry of 

Health 

Romania 

“Marius Nasta”  

Pneumophtisiology Institute 

“Victor Babes” Clinical Hospital 

of Infectious Diseases and 

Pneumophtisiology Craiova 

Slovakia 

Slovenia 

National Institute of 

Public Health  Nacionalni 

inštitut za javno zdravje 

Spain 

Consorci Institut 

d’Investigacions Biomèdicas 

August Pi i Sunyer 

United Kingdom 

Centre d'Estudis 

Epidemiològics sobre les 

ITS i Sida de Catalunya 

Instituto de salud pública y laboral 

de Navarra 

Vilnius University 

Hospital Santaros Klinikos 

Lithuania 

National Public 

Health Surveillance 

Laboratory 

Malta 

Poland 

Public Health England 
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