Uusi työkalu COVID-19-taudin leviämisen hidastamiseen
COVIDSafe-sovellus on uusi työkalu, joka testauksen, hyvän hygienian ja sosiaalisen etäisyyden lisäksi auttaa
hidastamaan koronaviruksen leviämistä Australiassa.
COVIDSafe-sovellus keskittyy vain terveyteen. Se auttaa pitämään australialaiset turvassa nopeuttamalla prosessia,
jolla ilmoitetaan kontaktista henkilöön, jolla on koronavirus. Osavaltioiden ja territorioiden terveysviranomaiset
ottavat yhteyttä virukselle altistuneisiin ja kertovat:
•

mitä varoa

•

tarvitaanko karanteenia

•

miten, milloin ja missä testaus tapahtuu, sekä

•

kuinka suojautua ja suojata perheensä.

Sovelluksen lataaminen on vapaaehtoista ja maksutonta. COVIDSafe-sovelluksen voi ladata sovelluskaupoista.
Sovellus pyytää nimen, puhelinnumeron, postinumeron ja ikäryhmän. Tiedot ladataan erittäin turvalliseen tietojen
tallennusjärjestelmään ja niiden perusteella luodaan viitenumero.
Sovellus toimii puhelimen taustalla, kun elät tavallista elämääsi. Se löytää muut sovelluksen käyttäjät Bluetoothtekniikalla. Se kirjaa turvallisesti niiden sovellusten käyttäjien viitenumerot, joiden kanssa olet tekemisissä, sekä
päiväyksen, kellonajan, etäisyyden ja kontaktin keston.
Se ei kirjaa sijaintia.
Tiedot tallennetaan salattuina puhelimen sovellukseen. Edes puhelimen käyttäjä ei pääse niihin käsiksi.
Sovellus tallettaa yhteystiedot vain 21 päivän ajan. Aikaraja kattaa viruksen korkeintaan 14 päivää kestävän
inkubaatioajan ja positiivisen testituloksen vahvistamiseen kuluvan ajan. Sovellus poistaa automaattisesti yli 21
päivää vanhat tiedot.
Jos saat COVID-19-diagnoosin, osavaltioiden ja territorioiden terveysviranomaiset pyytävät tietoja jokaisesta
henkilöstä, jonka kanssa olet ollut kontaktissa viime aikoina. Vaihtoehtona on antaa heille pääsy sovelluksen
tallettamiin tietoihin henkilöistä, joiden kanssa olet ollut lähikontaktissa – 1,5 metrin etäisyydellä vähintään 15
minuutin ajan.
Tällä hetkellä mahdollisten virukselle altistuneiden henkilöiden löytäminen perustuu siihen, että ihmiset muistavat
tapaamansa henkilöt ja tietävät heidän yhteystietonsa. COVIDSafe nopeuttaa ja tarkentaa tätä prosessia.
Sovelluksen tietoja voivat käyttää vain osavaltioiden ja territorioiden terveysviranomaiset ja vain siihen
tarkoitukseen, että he ilmoittavat henkilöille, jotka ovat olleet kontaktissa koronavirusta kantaneen henkilön kanssa.
Sovelluksen tietojen käyttäminen millään muulla tavoin on rikos.
Sovelluksen ja sen tiedot voi poistaa puhelimesta milloin tahansa.
Pandemian päätyttyä Australiassa käyttäjiä muistutetaan poistamaan COVIDSafe-sovellus puhelimestaan. Samalla
poistetaan puhelimesta kaikki sovelluksen tiedot. Myös tietojen tallennusjärjestelmässä olevat tiedot tuhotaan
pandemian päätyttyä.
Sovelluksen käyttö auttaa hallituksia vähentämään rajoituksia nopeammin kuin muuten olisi mahdollista.
Lisätietoa koronaviruksesta ja COVIDSafe-sovelluksesta on sivustolla www.health.gov.au
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