COVID-19 को फै लावट सुस्तिकरण गर्ने मद्दि गर्नन र्नयााँ उपकरण
COVIDSafe याप्स अस्ट्रेलियामा कोरोना भाइरसको फै िावटमा सस्ट्ु तल करण गने मद्दतको िालग लनकटतम परीक्षण, राम्रो स्ट्वच्छता र सामालिक दरू ी कायम गने मद्दतको
िालग प्रयोग गररने एक नयााँ उपकरण हो।
COVIDSafe याप्स के वि स्ट्वास्ट््यको बारे मा मात्र हो। यसिे कोरोना भाइरसको साथ कसैसाँग सम्पकक राखेका मालनसहरूिाई सूलित गने प्रलियािाई छररतो बनाई
अस्ट्रेलियािीहरूिाई सुरलक्षत राख्न मद्दत गदकछ। यलद तपाई ं संिमलणत भएको खण्डमा राज्य र क्षेत्रल य स्ट्वास्ट््य अलिकारीहरुिे तपाईिाई
ं सम्पकक गरे र बताउन सक्नुहुन ेछः
•

के हेने भनेर

•

के तपाईिाई एकिवा(क्वारे न्टाईन) गनक आवश्यक छ छै न

•

कसरी, कलहिे र कहााँ िााँि गररने, र

•

तपाई र आफ्नो पररवारिाई कसरी संरक्षण गने।

याप्स स्ट्वैलच्छक र लन: शल्ु क छ। तपाई ंआफ्नो याप्स स्ट्टोरहरूबाट COVIDSafe डाउनिोड गनक सक्नुहुनेछ। तपाईिाई
ं नाम, फोन नम्बर, पोष्ट कोड र उमेर दायरा प्रलवष्ट गनक
सोलिनेछ। यो िानकारी अत्यलिक सरु लक्षत डाटा भण्डारण प्रणािीमा अपिोड गररएको छ र सन्दभक कोड उत्पन्न गनक प्रयोग गररन्छ।
तपाईको लदनको बारे मा लहाँड्दा याप्सिे तपाईको फोनको पृष्ठभलू ममा अपरे ट गदकछ। यसिे अन्य याप्स प्रयोगकताकहरू फे िा पानक ब्िुटुथ(Bluetooth) प्रयोग गदकछ। यसिे तपाईको
सम्पकक को लमलत, समय, दरू ी र अवलिको साथ सम्पकक मा आउने याप्स प्रयोगकताकहरूको सन्दभक कोड सुरलक्षत रूपमा िग गदकछ।
यसिे स्ट्थान भने रे कडक गदैन।
यो सम्पकक िानकारी ईलन्िप्टेड(encrypted) र तपाईको फोनमा याप्समा भण्डार गररएको हुन्छ। तपाई ंपलन यसिाई हेनक सक्नुहुन्न ।
सम्पकक िानकारी २१ लदनको िालग मात्र याप्समा भण्डारण हुन्छ। यस अवलििे भाइरसको अलिकतम १४ लदन ऊष्मायन अवलिको िालग अनुमलत लदन्छ, र उक्त समयिे एक
सकारात्मक परीक्षण पररणामको पुलष्ट गनक े समय लदन्छ। २१ लदन भन्दा पुरानो िानकारीहरु याप्सबाट स्ट्वत: मेलटने छ।
यलद तपाइाँ COVID-19 बाट सि
ं मलणत हुनु भयो भने, राज्य र क्षेत्रल य स्ट्वास्ट््य अलिकारीहरूिे तपाइाँसाँग हािसािै सम्पकक मा आएका सबैको बारे मा िानकारी माग्नेछ। १५
लमनेट वा अलिकको िालग १.५ लमटर लभत्र - तपाईिे उनीहरूसाँग नलिकको सम्पकक मा राखेका व्यलक्तहरूको बारे याप्स द्वारा लिइएको िानकारीमा पहुिाँ (हेनक) लदन सक्नुहुन्छ।
हािसािमा, भाइरसको प्रभावमा परे का हुन सक्ने मालनसहरूिाई फे िा पादै उनीहरू आफू संग सम्पकक मा भएका मालनसहरु िाई सम्झन सक्षमतामा भर पनुकपने हुन्छ र उनीहरुका
सम्पकक लववरणहरू िानेको हुनु पनेछ। COVIDSafe यो प्रलियािाई छररतो र अलिक सटीक बनाउाँदछ।
के वि कोरोनाभाइरसको साथ सम्पकक मा आएका मालनसहरूिाई सलू ित गनक मद्दत गनक, याप्समा भएको िानकारी के वि राज्य र क्षेत्रल य स्ट्वास्ट््य अलिकारीहरू द्वारा मात्र प्रयोग
गनक सलकन्छ। कुनै पलन अन्य तरीकािे याप्सको आंकडा प्रयोग गर ेमा यो आपरालिक अपराि हुनेछ।
तपाईिे कुनै पलन समयमा तपाईको आफ्नो फोनबाट याप्स र त्यसको सूिना मेट्न सक्नुहुन्छ।
िब यहााँ अष्रेलियामा महामारी समाप्त हुन्छ, प्रयोगकताकहरूिाई उनीहरूको फोनबाट COVIDSafe याप्स मेटाउन प्रेररत गररनेछ। यसिे व्यलक्तको फोनका सबै अनुप्रयोग
िानकारीहरु मेटाउनेछ। सिू ना भण्डारण प्रणािीमा रहेको िानकारी पलन महामारीको अन्तमा नष्ट गररनेछ।
याप्सको प्रयोगिे अन्यथा सम्भव हुने भन्दा सरकारहरूिाई प्रलतबन्िहरू कम गनक अझ िााँडो अगाडी बढ्न मद्दत गदकछ.

कोरोनाभाईरस र COVIDSafe याप्सको बारे मा थप िानकारीको िालग, www.health.gov.au मा हेनुकहोिा।
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