Нова алатка како помош да се забави ширењето на КОВИД-19
Апликацијата COVIDSafe е нова алатка – покрај тестирањето, добрата хигиена и социјалната оддалеченост –
што може да помогне да се забави ширењето на коронавирусот во Австралија.
Апликацијата COVIDSafe е само заради здравјето. Таа ќе помогне Австралијците да останат безбедни со тоа
што ќе го забрза на процесот на известување на луѓето кои биле во контакт со некој кој има коронавирус.
Здравствените службеници на државите и териториите ќе ви се јават ако сте можеле да бидете изложени на
вирусот и ќе ви речат:
•

на што да обрнете внимание

•

дали треба да одите во карантин

•

како, кога и каде да направите тест, и

•

како да се заштитите себеси и вашето семејство.

Апликацијата COVIDSafe е на доброволна основа и бесплатна. Може да ја симнете од вашиот “app store”. Ќе
треба да го внесете вашето име, телефонски број, поштенски број (postcode) и старосна група. Тие
информации се внесуваат во систем за складирање на податоци со висок степен на безбедност и се користат
за создавање на референтен код.
Апликацијата работи во позадина во вашиот телефон додека вие си ги вршите секојдневните работи. Таа
користи Bluetooth за да најде други корисници на апликацијата. Таа безбедно ги регистрира референтните
кодови на корисниците на апликацијата со кои доаѓате во контакт, заедно со датумот, времето,
оддалеченоста и времетраењето на контактот.
Апликацијата не ја снима локацијата.
Оваа информација за контактот се шифрира и се сместува во апликацијата на вашиот телефон. Дури ни вие
немате пристап до неа.
Информациите за контакт остануваат во апликацијата само 21 ден. Тој период остава максимален период за
инкубација на вирусот од 14 дена, и за времето потребно да се потврди позитивен резултат на тестот.
Информациите во апликацијата постари од 21 ден се бришат автоматски.
Ако биде поставена дијагноза дека имате КОВИД-19, здравствените службеници на државите и териториите
ќе ви побараат информации за секого со кого неодамна сте биле во контакт. Вие можете да избирате дали ќе
им дозволите пристап до информациите што апликацијата ги собрала за луѓето со кои сте биле во близок
контакт на растојание до 1.5 метар во период од 15 минути или повеќе.
Во моментов, откривањето на луѓето кои биле изложени на вирусот зависи од тоа дали луѓето се сеќаваат со
кого биле во близина и да ги знаат нивните податоци за контакт. COVIDSafe го прави тој процес побрз и
поточен.
Информациите во апликацијата може да ги користат само здравствените службеници на државите и
териториите, и помагаат само за да се известат луѓето кои биле во контакт со некого кој има коронавирус. Ќе
биде кривично дело податоци од апликацијата да се користат на кој и да е друг начин.
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Вие можете апликацијата и информациите што таа ги содржи да ги избришете од вашиот телефон во секое
време.
Кога пандемијата ќе заврши во Австралија, корисниците ќе бидат потсетени да ја избришат апликацијата
COVIDSafe од нивните телефони. Информациите во системот за складирање на информации исто така ќе
бидат избришани на крајот од пандемијата.
Користењето на апликацијата ќе им помогне на владите да ги намалат рестрикциите побрзо одошто би било
инаку можно.
За повеќе информации за коронавирусот и апликацијата COVIDSafe app, видете на www.health.gov.au
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