د کووید (COVID_19) 19-د خپریدو په ورو کولو کې د مرستې لپاره نوې وسیله
د کووید سیف اپ ) (COVIDSafe appیوه نوې وسیله چي ،د ازموینې تر څنګ ،د ښه نظافت او ټولنیز واټن ،په استرالیا کې د کورونا ویروس د
خپریدو په ورو کولو کې مرسته کوي.
د  COVIDSafeاپ یوازی د روغتیا لپاره دی .دا به د استرالیا په خوندیتوب او د خلکو د خبرولو د پروسه په ګړندۍ کولو کي مرسته وکړی کوم چي
په کورونا ویروس د اخته شوی کس سره اړیکه درلودلي وي .د ایالتی او سیمه ایز روغتیا چارواکي به ستاسو سره اړیکه ونیسي که چیري تاسو دی
سره مخ شوي وي او تاسو ته به ووایي:
•

څه ته باید متوجه اوسو

•

که تاسي قرنطین ته اړتیا لرئ

•

څنګه ،کله او چیرته ازموینه وشي ،او

•

څرنګه د خپل ځان او کورنۍ څخه ساتنه وکړي.

دا اپ داوطلبانه او وړیا دي .تاسی کولي شې  COVIDSafeد اپ مغازو ) (app storeڅخه ډوانلوډ کړئ .له تاسو څخه به غوښتنه وشي چې نوم ،د
تیلفون شمیره ،پوست کود او د عمر اندازه ولیکئ .دا مالومات خورا خوندی ډیټا دخیره کولو سیستم ته اپلود کیژی او د کوډ را مینځته کولو لپاره
کارول کیږي.
دا اپ ستاسو د تیلفون په شالید کې کار کوي همداسی چي تاسي خپل ورځني کارو ته دوام ورکوي .د بل اپ کاروونکي د موندلو لپاره بلوتوت
کاروي .دا د اپ د کاروونکو ریفرنس کودونه چي تاسی ورسره په تماس کښي شي په خوندي توګه د نیټې ،وخت ،واټن او د تماس موده سره
حفظوي.
دا موقعیت نه ثبتوئ.
دا د تماس مالومات ستاسو د تیلفون په اپ کې انکریپت کوي او زیرمه کیژي .حتی تاسي هم السرسي ورته نلري.
د تماس مالومات یوازی د  21ورځو لپاره په اپ کې زیرمه پاتی کیژي .دا موده د ویروس د پخیدلو  14ورځی ته اجازه ورکوي ،او هغه وخت چي د
ازموینې پایلې تصدیق کولو لپاره وخت نیسي .د  21ورځو څخه زاړه مالومات په اتوماتیک ډول حذف کیږي.
که تاسي د  COVID-19سره تشخیص شي ،د ایالتی او سیمه ایزو روغتیایی چارواکي به له تاسو څخه د هر هغه چا سره چي تاسي ورسره په دي
وروستیو کي په تماس کي وي پوښتنه وکړي .تاسي دا انتخاب لري چي هغه مالوماتو ته چه په اپ کي ذیرمه شوي د هغو کسانو په اړه چه تاسي
ورسره د نژدی تماس نیولي وي – د  1.5متر د ننه او د  15دقیقو څخه د ډیر وخت لپاره وي السرسي ورکړي.
اوسمهال ،د هغو خلکو موندل چې ممکن د ویروس سره مخ شوي وي د خلکو پر حافظو پوري اړه لري چي په یاد یي وي چی څوک یي شا او خوا
وو او د دوی د اړیکو په جزئیاتو به پوهیژي COVIDSafe .دا پروسه ګړندي او ډیره دقیقه کوي.
دا مالومات په اپ کی یوازې ایالتي او د سیمه ایزو روغتیایي چارواکي کارولي شي ،او یوازې خلکو ته په خبر ورکولو کې کوم چې د کورونا
ویروس د ناروغ سره په تماس کي شوی وي مرسته کوي .د دی اپ د ډیتا کارول په کوم بل ډول جرم دي.
تاسو کولی شئ هر وخت دا اپ او مالومات یي د خپل تیلفون څخه حذف کړئ.
کله چې دا وبا په استرالیا کې پای ته ورسیږي ،کارونکیو ته به د  COVIDSafeاپ د حذف کولو لپاره د خپل تیلفون څخه خبر ورکړل شې .د
مالوماتو د زیرمه کولو سیستم کې به دا مالومات د وبا په پای کې هم له مینځه یوړل شې.
د اپ کارول به د حکومتونو سره مرسته وکړی تر څو د بندیزونو کمولو لپاره ګړندي حرکت وکړي او پرته لدی دا ممکن ندي.
د کورونا ویروس او د  COVIDSafeاپ په اړه د نورو مالوماتو لپاره  www.health.gov.auوګوري.
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