COVID-19-এর বিস্তার কমাতে সাহায্য করার জন্য ন্েু ন্ হাবেয়ার
পরীক্ষা করান া, ভান া স্বাস্থ্যবিবি ও সামাবিক দূরত্ব িিায় রাখা-এসনির সানে একন ানে অনেব য়ানে কনরা া ভাইরানসর বিস্তার কমানে সাহা য করার ি য COVIDSafe
অযাপ একটি েু হাবেয়ার।
COVIDSafe অযাপটি শুিু মাত্র স্বাস্থ্য বিষয়ক। এই অযাপটি ককা মা ু ষ কনরা া ভাইরানস আক্রান্ত ককা িযবির সংস্পনষে এনসনে বক া ো দ্রুেোর সানে অিবহে করার
মািযনম অনেব য়ার মা ু ষনেরনক ব রাপে রাখনি। কেট ও কটবরনটাবরর স্বাস্থ্য কমেকেে ােণ আপ ার সানে ক াোন াে করনি বে আপব কানরা সংস্পনষে এনস োনক এিং
োাঁরা আপ ানক ি নি ঃ
•

আপ ার ককা বিষয়গুন া ক্ষয করনে হনি

•

আপ ার ককায়ানরবি -এর প্রনয়াি আনে বক া

•

কীভানি, কখ ও ককাোয় পরীক্ষা করানে পারনি , এিং

•

কীভানি আপব ব নিনক ও আপ ার পবরিারনক রক্ষা করনে পারনি ।

এই অযাপটি ঐবিক এিং বি ামূ ন য পাওয়া ায়। আপব COVIDSafe অযাপটি আপ ার অযাপ কোর কেনক ডাউ ন াড করনে পানর । আপ ানক আপ ার াম, ক া ম্বর,
কপাে ককাড এিং িয়নসর িযাবি এিার করনে ি া হনি। এই েেযগুন া অেযবিক ব রাপে ডাটা কোনরি বসনেনম আপন াড করা হয় এিং এগুন া একটি কর ানরন্স ককাড
কি ানরট করার ি য িযিহৃে হয়।
অযাপটি আপ ার ক ান র িযাকগ্রাউনে কেনক কাি কনর, আপব আপ ার বেন া কনর োর বভবিনে। এটি ব্লু-টুে িযিহার কনর অ যা য অযাপ িযিহারকারীনের খুাঁ নি কির
কনর। এটি আপব ক সি অযাপ িযিহারকারীনের সংন ানে এনসনে োনের কর ানরন্স ককাড এিং এর সানে োবরখ, সময়, দূরত্ব ও সংন ানের স্থ্াবয়ত্বকা ব রাপনে ে কনর।
এটি স্থ্া করকডে কনর া।
এই সংন ানের েেযগুন া এ বক্রপ্ট করা ও আপ ার ক ান র অযাপ-এ িমা করা। আপব ও এটিনে অযানেস িা প্রনিশ করনে পারনি

া।

সংন ানের েেযগুন া অযাপটিনে শুিু মাত্র ২১ বে প েন্ত িমা রাখা হয়। এই সময়টি ভাইরানসটির উনেষপনিের সন্োচ্চ ১৪ বে প্রো কনর, এিং পরীক্ষার ইবেিাচক
পািার সময়ও কেয়। ২১ বেন র কিশী পু নরান া েেযগুন া অযাপটি কেনক স্বয়ংবক্রয়ভানি মু নে ক া হয়।

া

আপ ার বে COVID-19 িরা পনে, েনি কেট ও কটবরনটাবরর স্বাস্থ্য কমেকেে ােণ আপ ানক বিনেস করনি আপব সম্প্রবে াাঁনের সংস্পনষে এনসনে োাঁনের প্রনেযনকর
সম্পনকে । আপব চাইন োাঁনেরনক আপ ার অযাপটিনে িরা পো মা ু ষনের বিষনয় েেয বেনে পানর াাঁনের সানে আপব ঘব ষ্ঠ সংন ানে এনসবেন - ১.৫ বমটানরর মনিয ১৫
বমব ট িা োর কিশী সমনয়র ি য।
িেে মান , ভাইরানসর সংস্পনষে এনসনে এম মা ু ষনের খুাঁ নি পাওয়া ব ভে র করনে মা ু ষরা কানের সানে বেন
COVIDSafe এই পদ্ধবেনক দ্রুেের ও আনরা ব ভুে কনর।

এিং োাঁনের ক াোন ানের েেয স্মরণ রাখার ক্ষমোর উপর।

অযাপ-এর েেযগুন া শুিু মাত্র কেট ও কটবরনটাবরর স্বাস্থ্য কেতে পক্ষ দ্বারা িযিহৃে হনি, এিং শুিু মাত্র মা ু ষনের িা ানে সাহা য করার ি য ক োাঁরা কনরা া ভাইরানস আক্রান্ত
কানরা সংন ানে এনসনে বক া। অযাপটিনে প্রাি েেয অ য ককা ভানি িযিহার করা একটি েে ীয় অপরাি।
আপব আপ ার ক া কেনক অযাপটি ও এর েেয ক নকা সমনয় মু নে ক

নে পানর ।

খ অনেব য়ানে বিশ্বিযাপী-মহামারীর কশষ হনি, েখ COVIDSafe অযাপটি মু নে ক ার ি য িযিহারকারীনেরনক অ ু নরাি িা ান া হনি। এটি িযবির ক ান র মানে
োকা অযাপটির সি েেয মু নে ক নি। বিশ্বিযাপী-মহামারী কশষ হিার পর ই নমেশ কোনরি বসনেনমর সি েেযও ধ্বংস করা হনি ।
অযাপটির িযিহার সরকারনক বিবিব নষি কবমনয় আ ার পেনক্ষপ ব নে আনরা দ্রুে সাহা য করনি।
কনরা া ভাইরাস ও COVIDSafe অযাপ সম্বনে আনরা িা নে, www.health.gov.au ওনয়িসাইটটিনে া ।
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