ለCOVID-19 ቫይረስ ስርጭት መቀነስ የሚረዳ አዲስ መሳሪያ
በአውስትራሊያ ውስጥ ኮሮና ቫይረስ ስርጭት እንዲቀንስ ለሚረዳ፤ በጎን ርቀት ያለን መመርመር፤ ጥሩ ንጽህና ሃይጂን እና ማሕበራዊ ርቀትን
በመጠበቅ የ COVIDSafe app አዲስ መሳሪያ ነው።
የ COVIDSafe app ሙሉ በሙሉ ስለ ጤና ነው። ይህም ቀደም ሲል ከኮሮና ቫይረስ ጋር ግንኙነት ላደረገ ለሆነ ሰው በፍጥነት የአሰራር ሂደትን
በማሳወቅ የአውስትራሊያኖች ደህንነት እንዲጠበቅ ይረዳል። እርስዎ ከያዘው ሰው ጋር ተጋልጠው ከነበሩ የአስተዳደር ግዛትና ተሪቶርይ ጤና
ባለስልጣኖች ያነጋግርዎትና ስለሚከተለው ይነገርዎታል:
•

ምን እንደሚፈልጉ

•

ለተገልሎ መቆያ ያስፈልግዎ ከሆነ

•

ምርመራ እንዴት፤ መቸና ወዴት እንደሚገኝ፤ እና

•

ለራስዎና ቤተሰብዎን እንዴት መከላከል እንደሚችሉ።

አፕ/app በፈቃደኝነትና በነጻ ይካሄዳል። ከርስዎ አፕ/ app ማጠራቀሚያ ለ COVIDSafe ተጭኖ ማውጣት ይቻላል። የርስዎን ስም፤ ስልክ ቁጥር፤
ፖስት ኮድ እና የእድሜ ልዩነትን እንዲያስገቡ ይጠየቃሉ። ይህ መረጃ የሚከፈተው ከፍተኛ ጥንቃቄ ባለው የጥሬ መረጃ ማጠራቀሚያ አሰራር ዘዴ እና
ለመክፈት ሚስጢራዊ መለያ ኮድ ተጠቅሞ ነው።
ባለዎት ቀን በሚወጡበት ጊዜ በርስዎ ስልክ ባለው መረጃ መሰረት አፕ/app ይሰራል። ሌላ አፕ/app ተጠቃሚዎች ካሉ ለማወቅ ብሉቱዝ/luetooth
ይጠቀማል። ከርስዎ ጋር ግንኙነት ላደረጉ በተጠቃሚዎች አፕ/ app መለያ ኮዶች ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ግንኙነት ለተደረገበት ቀን፤ ሰዓት፤
እርቀትና ለወሰደው ጊዜ ይመዘግባል።
አካባቢን አይመዘግብም።
ይህ የግንኙነት መረጃ በርስዎ አፕ/ app ስልክ ውስጥ በሚስጢራዊነት ይቀመጣል። እርስዎም ቢሆኑ ለዚህ መጠቀም ማየት አይችሉም።
የግንኙነት መረጃ በአፕ/ app ውስጥ የሚቆየው ለ21 ቀናት ነው። በዚህ ጊዜ ቫይረሱ እስኪፈለፈል ድረስ ቢበዛ የ14 ቀናት እድል እንደሚሰጥና
የወሰደው ጊዜ በምርመራ ውጤት ቫይረሱ ስለመኖሩ ለማወቅ ነው። በአፕ/ app ውስጥ ከ21 ቀናት በላይ ለቆየ ያረጀ መረጃ በአውቶማቲክ ቀጥታ
ይሰረዛል።
የCOVID-19 ቫይረስ እንዳለብዎ ከታወቀ፤ በአስተዳደር ግዛትና ተሮቶርይ ጤና ባለስልጣናት በኩል ጥያቄ በቅርቡ ጊዜ ግንኙነት ስላደረጉት እያንዳንዱ
ሰው መረጃ ይጠይቅዎታል። ከእርስዎ ጋር በቅርበት – ለ15 ደቂቃዎች ወይም ከዚያ በላይ በ 1.5 ሜትር እርቀት ላይ ተገናኝትው ስለነበሩት ሰዎች
በአፕ/ app ላይ በተያዘ መረጃ እንዲጠቀሙ ማድረግ መምረጥ ይችላሉ።
በአሁን ጊዜ፤ ሰዎች በቫይረስ የተጋለጡ ስለመሆናቸው ማወቅ የሚቻለው በአካባቢው ከማን ጋር እንደነበሩ ማስታወስ ከቻሉና ዝርዝር አድራሻቸውን
በማወቅ ነው። COVIDSafe ለዚህ አሰራር ሂደት እንደሚያፋጥንና በበለጠ ትክክለኛ እዲሆን ያደርጋል።
በአፕ/ app ውስጥ ያለ መረጃ መጥቀም የሚችለው በአስተዳደር ግዛትና ተሮቶርይ ጤና ባለስልጣናት ብቻ እንደሆነና ሰዎች ኮሮና ቫይረስ ካለው ከሆነ
ሰው ጋር ግንኙነት ስሰማድረጋቸው ለማሳወቅ መርዳት ብቻ ነው። በአፕ/ app ውስጥ ያለን ጥሬ መረጃ በሆነ መንገድ ለመጠቀም ወንጀል መፈጸም
ይሆናል።
በማንኛውም ጊዜ ከርስዎ አፕ/ app ስልክ ያለን መረጃ መሰረዝ ይችላሉ።
በአውስትራሊያ ውስጥ ይህ ወረርሽኝ በሚያበቃበት ጊዜ፤ ተጠቃሚዎች ለ COVIDSafe app ከስልካቸው ላይ እንዲዘረስ ማበረታታት። ይህ በግለሰብ
ስልክ ያለን አፕ/ app መረጃ በሙሉ ይሰረዛል። እንዲሁም በመረጃ ማጠራቀሚያ አሰራ ዘዴ ያለው መረጃ የቫይረስ ወረርሽን ካለቀ በኋላ ይሰረዛል።
አፕ/ app መጠቀሙ መንግሥት ከበፊቱ በበለጠ ፍጥነት ገደቦችን ለመቀነስ ይረዳዋል።
ስለ ኮሮና ቫይረስ እና COVIDSafe app, የበለጠ መረጃ ለማግኘት በድረገጽ፡ www.health.gov.au ላይ ገብቶ ማየት።
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