Alat baru untuk membantu memperlambat penyebaran COVID-19
Aplikasi COVIDSafe adalah alat baru, di samping pengujian, kebersihan yang baik dan penjagaan jarak sosial, untuk
membantu memperlambat penyebaran coronavirus di Australia.
Aplikasi COVIDSafe hanya tentang kesehatan. Aplikasi ini akan membantu memastikan agar warga Australia tetap
aman dengan mempercepat proses memberi tahu orang-orang yang telah melakukan kontak dengan orang yang
positif coronavirus. Pejabat kesehatan negara bagian dan wilayah akan menghubungi Anda jika mungkin telah
terpapar dan memberi tahu Anda:
•

apa yang harus diwaspadai

•

apakah perlu masuk karantina

•

bagaimana, kapan, dan di mana dapat diuji, dan

•

bagaimana melindungi diri dan keluarga Anda.

Aplikasi ini bersifat sukarela dan gratis. Anda dapat mengunduh COVIDSafe dari toko aplikasi Anda. Anda akan
diminta memasukkan nama, nomor telepon, kode pos, dan rentang usia. Informasi ini diunggah ke sistem
penyimpanan data yang sangat aman dan digunakan untuk menghasilkan kode referensi.
Aplikasi ini beroperasi di belakang layar telepon Anda saat Anda melakukan kegiatan sehari-hari, dan menggunakan
Bluetooth untuk menemukan pengguna aplikasi lain. Kode referensi pengguna aplikasi yang pernah melakukan
kontak dengan Anda dicatat dalam cara yang aman, bersama dengan tanggal, waktu, jarak dan durasi kontak.
Aplikasi ini tidak mencatat lokasi.
Informasi kontak ini dienkripsi dan disimpan dalam aplikasi di telepon Anda. Anda pun tidak dapat mengaksesnya.
Informasi kontak ini hanya disimpan dalam aplikasi selama 21 hari. Periode ini memperhitungkan masa inkubasi
maksimum 14 hari dari virus, dan waktu yang dibutuhkan untuk mengkonfirmasi hasil tes positif. Informasi yang
lebih lama dari 21 hari di aplikasi secara otomatis dihapus.
Jika Anda didiagnosis menderita COVID-19, pejabat kesehatan negara bagian dan wilayah akan menanyakan
informasi tentang semua orang yang telah melakukan kontak dengan Anda baru-baru ini. Anda dapat memilih untuk
memberi mereka akses ke informasi yang diambil aplikasi tentang orang-orang yang pernah melakukan kontak dekat
dengan Anda - dalam jarak 1,5 meter selama 15 menit atau lebih.
Saat ini, menemukan orang yang mungkin terpapar virus bergantung pada apakah orang bisa mengingat dengan
siapa telah mereka lakukan kontak serta mengetahui detail kontaknya. COVIDSafe membuat proses ini lebih cepat
dan lebih akurat.
Informasi dalam aplikasi hanya dapat digunakan oleh otoritas kesehatan negara bagian dan wilayah, dan hanya
untuk membantu memberi tahu orang-orang yang telah melakukan kontak dengan seseorang yang positif
coronavirus. Merupakan pelanggaran pidana untuk menggunakan data aplikasi dengan cara lain apapun.
Anda dapat menghapus aplikasi dan informasinya dari telepon kapan saja.
Ketika pandemi berakhir di Australia, pengguna akan dianjurkan menghapus aplikasi COVIDSafe dari telepon mereka.
Tindakan ini akan menghapus semua informasi aplikasi di telepon seseorang. Informasi dalam sistem penyimpanan
informasi juga akan dimusnahkan pada akhir pandemi.
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Penggunaan aplikasi akan membantu pemerintah bergerak lebih cepat untuk mengurangi pembatasan daripada
yang mungkin terjadi tanpa aplikasi tersebut.
Untuk informasi lebih lanjut tentang coronavirus dan aplikasi COVIDSafe, kunjungi www.health.gov.au
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