COVID-19ના ફેલાવાને ધીમો પાડવામાાં મદદ કરવા માટે નવ ાં સાધાન
તપાસ, સારી સ્વચ્છતા અને સામાજિક અંતરની સાથે -સાથે ઓસ્રેલિયામાાં કોરોનાવાઇરસના ફેિાવાને ધીમો પાડવા COVIDSafe એપ
એક નવ ાં સાધન છે .

COVIDSafe એપ ફક્ત સ્વાસ્્ય સાંબધાં ધત છે . તે કોરોનાવાઇરસ ધરાવતા વ્યક્ક્તના સાંપકક માાં આવેિ િોકોને જાણ કરવાની પ્રક્રિયાને
ઝડપી બનાવીને ઓસ્રેલિયાના િોકોને સિામત રાખવામાાં મદદ કરશે. િો તમે આવા સાંપકક માાં આવ્યા હશો તો રાજ્ય અને પ્રાદે ધશક
આરોગ્ય અધધકારીઓ તમારો સાંપકક કરીને તમને જાણ કરશે કે:

•

શેન ાં ધ્યાન રાખવ ાં

•

શ ાં તમારે ક્વોરે ન્ટાઇન થવાની (અિગ રહેવાની) િરૂર છે

•

કેવી રીતે, ક્યારે અને ક્યાાં તપાસ કરાવવી, અને

•

તમારી અને તમારા પક્રરવારની રક્ષા કે વી રીતે કરવી.

આ એપ સ્વૈચ્ચ્છક અને મફત છે . તમે તમારા એપ સ્ટોરમાાંથી COVIDSafe ડાઉનિોડ કરી શકો છો. તમને નામ, ફોન નાંબર,
પોસ્ટકોડ અને વય મયાકદા િણાવવાન ાં કહેવામાાં આવશે. આ માક્રહતી અત્યાંત સરલક્ષત માક્રહતી સાંગ્રહની પ્રણાિીમાાં જાય છે અને એક
સાંદર્ક કોડ (સાંજ્ઞા) પેદા કરવા માટે વપરાય છે .
જ્યારે તમે તમારા દૈ ધનક કાયોમાાં િાગેિા રહો છો ત્યારે આ એપ તમારા ફોનમાાં અંદરખાને કામ કરતી રહે છે . તે, આ એપના બીજા
ઉપર્ોક્તાઓને બ્લટથની મદદથી શોધે છે . તે, તમે જેના સાંપકક માાં આવ્યા હો તેવા, આ એપના બીજા ઉપર્ોક્તાઓના સાંદર્ક કોડ
તારીખ, સમય, અંતર અને અવધધ સાથે સરલક્ષત રીતે નોંધી િે છે .
તે સ્થળ નોંધતી નથી.
સાંપકક ની આ માક્રહતી એન્િીપ્ટ થઇ (ગપ્ત સાંકેતો કે લિન્હોમાાં ફેરવાઇ) જાય છે અને તમારા ફોન પર આ એપમાાં સાંગ્રહ થાય છે . તમે
પોતે પણ તે (માક્રહતી) જાણી કે મેળવી ના શકો.
સાંપકક ની આ માક્રહતી આ એપમાાં ફક્ત ૨૧ ક્રદવસ માટે િ સાંગ્રક્રહત રહે છે . આ સમયગાળો, વાઇરસને રોગના લિન્હો દે ખાડવા માટે
િોઇતો મહત્તમ ૧૪ ક્રદવસનો સમયગાળો અને તપાસન ાં પક્રરણામ હકારાત્મક આવવા માટે િોઇતા સમયને આવરી િે છે . એપમાાં
રહેિી ૨૧ ક્રદવસથી જૂની માક્રહતી આપોઆપ િ ભસ
ાં ૂ ાઈ જાય છે .
િો તમને COVID-19ન ાં ધનદાન થય ાં હશે તો, રાજ્ય અને પ્રાદે ધશક આરોગ્ય અધધકારીઓ તમે, તાજેતરમાાં જેના સાંપકક માાં આવ્યા હશો
તે બધા વ્યક્ક્તઓની માક્રહતી માાંગશે. તમે જેમના – ૧.૫મીટરથી ઓછા અંતરમાાં ૧૫મીનીટ કે તેથી વધ સમય માટે સાંપકક માાં આવ્યા
હોવ તેવા િોકોની આ એપ દ્વારા ર્ેગી કરાયેિ માક્રહતીનો ઉપયોગ તેમને કરવા દઇ શકો છો.
હાિમાાં, વાઇરસના સાંપકક માાં આવ્યા હોય તેવા િોકોને શોધવા માટે, િોકોને તે કોના-કોના સાંપકક માાં આવ્યા હતા તે કેટલ ાં યાદ છે
અને તે દરે ક વ્યક્ક્તને જાણ કરવા સાંપકક કરવાની માક્રહતી તેમની પાસે છે કે કે મ, તેના પર આધાર રાખવો પડે છે . COVIDSafe આ
પ્રક્રિયાને ઝડપી અને વધ સિોટ બનાવશે.
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-2આ એપમાાંની માક્રહતીનો ઉપયોગ ફક્ત રાજ્ય અને પ્રાદે ધશક આરોગ્ય અધધકારીઓ, ફક્ત જે વ્યક્ક્તઓ, કોરોનાવાઇરસનો િેપ િાગ્યો
હોય તેવા કોઇ વ્યક્ક્તના સાંપકક માાં આવ્યા હોય, તેમને જાણ કરવામાાં મદદ કરવા િ કરી શકે છે . આ ધસવાય બીજી કોઇ પણ રીતે આ
એપમાાં સાંગ્રહાયેિી માક્રહતીનો ઉપયોગ કરવો એ ફોિદારી ગનો ગણાશે.
તમે ગમે ત્યારે આ એપ અને તેમાાં રહેિી માક્રહતીને કાઢી નાાંખી શકો છો.
ઓસ્રેલિયામાાં જ્યારે મહામારીનો અંત આવશે ત્યારે ઉપર્ોક્તાઓને તે મના ફોનમાાંથી COVIDSafe એપ કાઢી નાખવા માટે કહેવામાાં
આવશે. આમ કરતાાં, વ્યક્ક્તના ફોનમાાંથી એપની બધી િ માક્રહતી નીકળી િશે. મહામારીના અંતે, માક્રહતી સાંગ્રહ પ્રણાિીમાાં રહેિી
માક્રહતીનો પણ નાશ કરવામાાં આવશે.
એપનો ઉપયોગ સરકારોને (આ માક્રહતીની ગેરહાિરીમાાં) શક્ય હોય તેના કરતાાં વધ ઝડપથી ધનયાંત્રણો ઘટાડવામાાં મદદ કરશે.
કોરોનાવાઇરસ અને COVIDSafe એપ ધવશે વધ માક્રહતી માટે www.health.gov.au ની મિાકાત િેશો.
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