Νέο εργαλείο για την επιβράδυνση της εξάπλωσης του COVID-19
Η εφαρμογή COVIDSafe είναι ένα νέο εργαλείο, παράλληλα με τις εξετάσεις, την καλή υγιεινή και την κοινωνική
αποστασιοποίηση, που βοηθά στην επιβράδυνση της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην Αυστραλία.
Η εφαρμογή COVIDSafe αφορά αποκλειστικά την υγεία. Θα βοηθήσει να κρατήσει τους Αυστραλούς ασφαλείς με το
να επιταχύνει τη διαδικασία ειδοποίησης ατόμων που έχουν έρθει σε επαφή με άτομο θετικό στον κορωνοϊό. Οι
υπεύθυνοι υγείας των πολιτειών και επικρατειών θα επικοινωνήσουν μαζί σας εάν τύχει να έχετε εκτεθεί στον ιό
και να σας ενημερώσουν:
•

τι να προσέχετε

•

εάν πρέπει να μπείτε σε καραντίνα

•

πώς, πότε και πού να εξεταστείτε, και

•

πώς να προστατεύσετε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας.

Η χρήση της εφαρμογής είναι εθελοντική και δωρεάν. Μπορείτε να κατεβάσετε τη COVIDSafe από τα διαδικτυακά
σας καταστήματα εφαρμογών. Θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε ένα όνομα, αριθμό τηλεφώνου, ταχυδρομικό κώδικα
και εύρος ηλικίας. Αυτές οι πληροφορίες «ανεβάζονται» σε ένα εξαιρετικά ασφαλές σύστημα αποθήκευσης
δεδομένων και χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία κωδικού αναφοράς.
Η εφαρμογή λειτουργεί στο παρασκήνιο του τηλεφώνου σας καθώς κάνετε τις διάφορες δουλειές της ημέρας σας.
Χρησιμοποιεί τεχνολογία Bluetooth για να βρει άλλους χρήστες της εφαρμογής. Καταγράφει με ασφάλεια τους
κωδικούς αναφοράς των χρηστών της εφαρμογής με τους οποίους έρχεστε σε επαφή, μαζί με την ημερομηνία, την
ώρα, την απόσταση και τη διάρκεια της επαφής.
Δεν καταγράφει την τοποθεσία.
Αυτές οι πληροφορίες επαφής κρυπτογραφούνται και αποθηκεύονται στην εφαρμογή στο τηλέφωνό σας. Δεν
μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες ούτε εσείς.
Οι πληροφορίες επαφής αποθηκεύονται στην εφαρμογή μόνο για 21 ημέρες. Αυτή η περίοδος επιτρέπει τη μέγιστη
περίοδο επώασης των 14 ημερών του ιού και τον χρόνο που απαιτείται για την επιβεβαίωση ενός θετικού
αποτελέσματος εξέτασης. Οι πληροφορίες που είναι παλαιότερες των 21 ημερών στην εφαρμογή διαγράφονται
αυτόματα.
Εάν έχετε διαγνωστεί με COVID-19, οι υπεύθυνοι υγείας των πολιτειών και των επικρατειών θα σας ζητήσουν
πληροφορίες για όλα τα άτομα με τα οποία έχετε έρθει σε επαφή πρόσφατα. Μπορείτε να επιλέξετε να τους
δώσετε πρόσβαση στις πληροφορίες που καταγράφει η εφαρμογή σχετικά με άτομα με τα οποία είχατε στενή
επαφή - εντός 1,5 μέτρου για 15 λεπτά ή περισσότερο.
Αυτή τη στιγμή η εύρεση ατόμων που ενδέχεται να έχουν εκτεθεί στον ιό βασίζεται στη μνήμη των ατόμων να
μπορούν να θυμηθούν με ποιους ήταν κοντά και να γνωρίζουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Η COVIDSafe κάνει
αυτή τη διαδικασία πιο γρήγορη και πιο ακριβή.
Οι πληροφορίες στην εφαρμογή μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τις αρχές υγείας των πολιτειών και των
επικρατειών και μόνο για να ενημερώσουν τα άτομα που έχουν έρθει σε επαφή με κάποιον φορέα του κορωνοϊού.
Θα αποτελεί ποινικό αδίκημα η χρήση των δεδομένων της εφαρμογής με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
Μπορείτε να αφαιρέσετε την εφαρμογή και τις πληροφορίες της από το τηλέφωνό σας ανά πάσα στιγμή.
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Όταν τελειώσει εδώ στην Αυστραλία η πανδημία, οι χρήστες θα κληθούν να αφαιρέσουν την εφαρμογή COVIDSafe
από το τηλέφωνό τους. Αυτό θα διαγράψει όλες τις πληροφορίες της εφαρμογής στο τηλέφωνο ενός ατόμου. Οι
πληροφορίες στο σύστημα αποθήκευσης πληροφοριών θα καταστραφούν επίσης στο τέλος της πανδημίας.
Η χρήση της εφαρμογής θα βοηθήσει τις κυβερνήσεις να κινηθούν πιο γρήγορα για να μειώσουν τους περιορισμούς
από ό,τι διαφορετικά θα ήταν δυνατό.
Για περισσότερες πληροφορίες για τον κορωνοϊό και την εφαρμογή COVIDSafe, επισκεφθείτε το www.health.gov.au
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