ເຄື່ ອງມຊະນິດໃໝື່ເພື່ ອຊື່ ວຍຊະລໍການແພື່ ລະບາດຂອງ COVID-19
ແອັບ COVIDSafe ແມ່ ນເຄ່ ອງມຊະນິດໃໝ່ , ເຊ່ ງໃຊ້ ຄຽງຄ່ ໄປກັບການກວດຫາ, ການຮັກສາຄວາມສະອາດທ່ ດ ແລະການຢ່ ຫ່າງກັນໃນ
ສັງຄົມ, ເພ່ ອຊ່ ວຍຊະລໍການແພ່ ລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາໃນອອສເຕຣເລັຍ.
ແອັບ COVIDSafe ແມ່ ນມຈຸ ດປະສົງສໍາລັບສຸ ຂະພາບເທ່ົ ານ້ັ ນ. ເຄ່ ອງມນ້ ຈະຊ່ ວຍໃຫ້ ຄົນອອສເຕຣລຽນປອດໄພໂດຍການເລ່ັ ງໃນການ
ແຈ້ ງໃຫ້ ຮ້ ໄວຂ້ ນວ່ າໃຜໄດ້ ສໍາຜັດກັບຄົນຜ້ ໜ່ ງທ່ ມເຊ້ ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ. ເຈ້ົ າໜ້ າທ່ ທາງການແພດຂອງລັດຫເຂດພິເສດຈະພົວພັນມາ
ຫາທ່ ານຖ້ າວ່ າທ່ ານອາດຈະໄດ້ ຖກສໍາຜັດແລ້ ວ ແລະຈະບອກທ່ ານວ່ າ:
•

ຕ້ ອງລະມັດລະວັງຫຍັງແດ່

•

ທ່ ານຕ້ ອງແຍກຕົວເອງບໍ

•

ທ່ ານຈະໄປຮັບການກວດໄດ້ ຢ່າງໃດ, ຢ່ ໃສ ແລະເມ່ ອໃດ, ແລະ

•

ທ່ ານຈະປ້ ອງກັນຕົນເອງແລະຄອບຄົວໄດ້ ຢ່າງໃດ.

ແອັບນ້ ບໍ່ເປັນການບັງຄັບແລະຟຣ. ທ່ ານສາມາດດາວໂຫດເອົາ COVIDSafe ໄດ້ ຈາກຮ້ ານແອັບໃນໂທລະສັບຂອງທ່ ານ. ທ່ ານຈະຖກ
ບອກໃຫ້ ຕຊ່ , ເລກໂທລະສັບ, ລະຫັດໄປສະນ ແລະ ເກນອາຍຸ ຂອງທ່ ານລົງ. ຂໍ້ມນນ້ ຈະຖກອັບໂຫດໄວ້ ໃນຄັງເກັບຂໍ້ມນທ່ ປອດໄພຢ່ າງສງ
ແລະຈະຖກນໍາມາໃຊ້ ເພ່ ອອອກເປັນລະຫັດອ້ າງອງ.
ແອັບນ້ ຈະດໍາເນນໄປຢ່ ພາຍໃນໜ່ ວຍໂທລະສັບຂອງທ່ ານໃນຂະນະທ່ ທ່ ານກໍດໍາລົງຊວິດໄປໃນແຕ່ ລະມ້ ຕາມປົກກະຕິ. ມັນຈະໃຊ້ ລະບົບ ບ
ລທດ ໃນການຄົ້ນຫາຜ້ ໃຊ້ ແອັບ ຄົນອ່ ນໆ. ມັນຈະລອັກເອົາລະຫັດອ້ າງອງຂອງຜ້ ໃຊ້ ແອັບຄົນອ່ ນໆທ່ ທ່ ານໄດ້ ພົວພັນນໍາ, ພ້ ອມກັບວັນທ,
ເວລາ, ລະຍະທາງ ແລະ ເວລາຂອງການພົວພັນນ້ັ ນ.
ມັນຈະບ່ໍ ບັນທກສະຖານທ່ .
ຂ້ໍ ມນການພົວພັນນ້ ຈະຖກປັບເປັນລະຫັດແລະຈະຖກເກັບໄວ້ ໃນແອັບໂທລະສັບຂອງທ່ ານ. ແມ່ ນແຕ່ ຕົວທ່ ານເອງກໍເຂ້ົ າເບ່ິ ງບ່ໍ ໄດ້ .
ຂ້ໍ ມນການພົວພັນນ້ ຈະຖກເກັບໄວ້ ໃນແອັບເປັນເວລາ21ມ້ . ລະຍະເວລານ້ ແມ່ ນໃຫ້ ໂອກາດ14ມ້ ເພ່ ອການຟັກຕົວຂອງເຊ້ ອໄວຣັສ, ແລະ
ເປັນເວລາທ່ ຕ້ ອງການເພ່ ອຢ້ັ ງຢນການກວດຜົນບວກ. ຂ້ໍ ມນໃນແອັບທ່ ເກນ21ມ້ ຂ້ ນໄປຈະຖກລບອອກເອງໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ຖ້ າທ່ ານຖກກວດວ່ າມ COVID-19, ເຈ້ົ າໜ້ າທ່ ທາງການແພດຂອງລັດແລະເຂດພິເສດຈະຖາມເອົາຂ້ໍ ມນຈາກທ່ ານວ່ າມໃຜແດ່ ທ່ ທ່ ານ
່ໍ ໆມານ້ . ທ່ ານອາດເລອກທ່ ຈະໃຫ້ ເຂົາເຈ້ົ າເຂ້ົ າເບ່ິ ງຂ້ໍ ມນທ່ ແອັບເກັບກໍາໄວ້ ກ່ຽວກັບບັນດາຄົນທ່ ທ່ ານໄດ້ ໃກ້
ໄດ້ ໃກ້ ຊິດພົວພັນນໍາເມ່ ອໝ
ຊິດ - ພາຍໃນ 1.5 ແມັດ ໃນລະຍະເວລາ 15 ນາທຫດົນກວ່ ານັ້ນ.
ໃນປັດຈຸ ບັນ, ການຄົ້ນຫາບັນດາຄົນທ່ ອາດໄດ້ ສໍາຜັດກັບເຊ້ ອໄວຣັສແລ້ ວນັ້ນແມ່ ນຕ້ ອງໄດ້ ອາໄສວ່ າໃຜຈ່ ໃຜໄດ້ ແດ່ ທ່ ຢ່ ໃນແວດວົງໃກ້
ຊິດແລະຕ້ ອງຮ້ ວ່າຈະຕິດຕ່ໍ ຄົນເຫ່ົ ານ້ັ ນໄດ້ ຢ່ ໃສ. COVIDSafe ເຮັດໃຫ້ ຂ້ັ ນຕອນດ່ັ ງກ່ າວໄວຂ້ ນແລະແນ່ ນອນຂ້ ນ.
ຂ້ໍ ມນໃນແອັບຈະສາມາດຖກນໍາໃຊ້ ໄດ້ ໂດຍທາງການສາທາຣະນະສຸ ກຂອງລັດແລະເຂດພິເສດເທົ່ານັ້ນ, ແລະຈະນໍາມາໃຊ້ ເພ່ ອຊ່ ວຍແຈ້ ງ
ໃຫ້ ຄົນຮ້ ວ່າໃຜໄດ້ ພົວພັນກັບໃຜທ່ ມເຊ້ ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ. ຖວ່ າເປັນການຜິດກົດໝາຍອາຍາຖ້ າຂໍ້ມນໃນແອັບຖກນໍາໄປໃຊ້ ໃນທາງອ່ ນ.
ທ່ ານສາມາດລບແອັບແລະຂ້ໍ ມນໃນນ້ັ ນອອກຈາກໂທລະສັບຂອງທ່ ານໄດ້ ທຸກເວລາ.
ຍາມໃດທ່ ການແພ່ ລະບາດສິ້ນສຸ ດລົງຢ່ ໃນອອສເຕຣເລັຍນ້ , ຜ້ ໃຊ້ ຈະຖກເຕອນໃຫ້ ລບແອັບ COVIDSafe ອອກຈາກໂທລະສັບຂອງຕົນ.
ການເຮັດດັ່ງນ້ ຈະລບຂໍ້ມນທຸ ກຢ່ າງທ່ ມຢ່ ໃນແອັບອອກຈາກໂທລະສັບຂອງຄົນຜ້ ນັ້ນ. ສ່ ວນຂໍ້ມນທ່ ເກັບກໍາໄວ້ ໃນລະບົບຄັງຂໍ້ມນກໍຈະ
ຖກທໍາລາຍຖ້ິ ມເຊ່ັ ນກັນເມ່ ອການແພ່ ລະບາດສ້ິ ນສຸ ດລົງ.
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ການໃຊ້ ແອັບນ້ ຈະຊ່ ວຍລັດຖະບານໃຫ້ ເຄ່ ອນໄຫວຢ່ າງວ່ ອງໄວໃນການຫຸ ດຜ່ ອນການຫ້ າມ ເຊ່ິ ງບ່ໍ ມວິທທາງອ່ ນໃດທ່ ຈະເຮັດໄດ້ .
ຖ້ າທ່ ານຕ້ ອງການຂ້ໍ ມນກ່ ຽວກັບແອັບ COVIDSafe, ກະລຸ ນາເຂ້ົ າໄປເບ່ິ ງທ່ www.health.gov.au
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