Нов инструмент за забавяне на разпространението на COVID-19
Приложението COVIDSafe е нов инструмент, наред с тестването, добрата хигиена и социалното дистанциране,
който ще спомогне за забавяне на разпространението на коронавируса в Австралия.
Приложението COVIDSafe се отнася единствено до здравето. То ще спомогне за безопасността на
австралийците, като ускори процеса на уведомяване на хората, които са били в контакт с някой, заразен с
коронавирус. Здравните служители на щата или територията ще се свържат с Вас, ако е възможно да сте били
изложени на вируса, и ще Ви кажат:
•

за какво да сте нащрек

•

дали трябва да Ви бъде наложена карантина

•

как, кога и къде да се тествате, и

•

как да предпазите себе си и семейството си.

Приложението е доброволно и безплатно. Можете да изтеглите COVIDSafe от интернет-магазините за
приложения. Ще Ви бъде поискано да въведете име, телефонен номер, пощенски код и възрастов диапазон.
Тази информация се въвежда в система за съхранение на данни с висока степен на защита и се използва за
генериране на референтен код.
Приложението работи на заден план в телефона Ви, докато Вие си вършите работата през деня. То използва
Bluetooth, за да открие други потребители на приложението. То регистрира сигурно референтните кодове на
потребителите на приложението, с които сте били в контакт, заедно с датата, часа, разстоянието и
продължителността на контакта.
То не записва местоположението.
Тази информация за контакта се шифрова и съхранява в приложението във Вашия телефон. Дори Вие нямате
достъп до нея.
Информацията за контакта се съхранява в приложението само за 21 дни. Този период позволява максималния
14-дневен инкубационен период на вируса и времето, необходимо за потвърждаване на положителен
резултат от теста. Информацията в приложението, която е по-стара от 21 дни, автоматично се заличава.
Ако Ви бъде поставена диагноза COVID-19, здравните служители на щата или територията ще Ви поискат
информация за всички, с които сте били в контакт наскоро. Можете да изберете да им дадете достъп до
информацията, уловена от приложението, за хората, с които сте били в близък контакт – в рамките на 1,5
метра в продължение на 15 минути или повече.
В момента за откриването на хора, които може да са били изложени на вируса, се разчита на това хората да
могат да си спомнят кой е бил около тях и да знаят данните за контакт с този човек. COVIDSafe прави този
процес по-бърз и по-точен.
Информацията в приложението може да се използва само от здравните власти на щатите и териториите, и то
само за да се помогне на хората, които са били в контакт с някой, заразен с коронавирус. Използването на
данни от приложението по какъвто и да било друг начин ще бъде престъпление.
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Можете да изтриете приложението и неговите данни от телефона си по всяко време.
Когато пандемията свърши тук в Австралия, потребителите ще бъдат поканени да изтрият приложението
COVIDSafe от своя телефон. Това ще изтрие всички данни от приложение от телефона на дадено лице.
Информацията в системата за съхранение на информация също ще бъде унищожена в края на пандемията.
Използването на приложението ще помогне на правителствата да предприемат по-бързи действия за
намаляване на ограниченията, отколкото би било възможно в противен случай.
За повече информация относно коронавируса и приложението COVIDSafe посетете www.health.gov.au
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