Nowe narzędzie pomocy w spowolnieniu rozprzestrzeniania się COVID-19
Aplikacja COVIDSafe jest, obok testowania, zachowania higieny i dystansu socjalnego, nowym narzędziem pomocnym w
spowolnieniu rozprzestrzeniania się koronawirusa w Australii.
Aplikacja COVIDSafe ma na względzie jedynie zdrowie. Pomoże ona lepiej chronić Australijczyków przyspieszając proces
powiadamiania ludzi, którzy mieli kontakt z osobą zarażoną koronawirusem. Jeżeli zajdzie obawa, że się zaraziłeś, stanowe i
terytorialne służby zdrowia skontaktują się z tobą i powiedzą ci:
•

na co zwrócić uwagę

•

czy wymagasz kwarantanny

•

jak, kiedy i gdzie masz się przetestować, oraz

•

jak masz chronić siebie i swoją rodzinę.

Aplikacja ta jest nieobowiązkowa i bezpłatna. Możesz pobrać COVIDSafe ze swojego app store. Zostaniesz poproszony o
wpisanie swojego imienia i nazwiska, numeru telefonu, kodu pocztowego i przedziału wiekowego. Informacja ta zostanie
przesłana do bardzo bezpiecznego systemu przechowywania danych i wykorzystana do wygenerowania kodu referencyjnego.
Aplikacja działa w tle twojego telefonu, z którym poruszasz się w ciągu dnia. Z pomocą Bluetooth znajduje ona innych
użytkowników tej aplikacji. W sposób bezpieczny loguje kody referencyjne użytkowników aplikacji, z którymi byłeś w kontakcie, z
podaniem daty, godziny oraz dystansu i czasu trwania kontaktu.
Nie odnotowuje miejsca kontaktu.
Informacje kontaktowe są zaszyfrowane i przechowywane w twoim telefonie i nawet ty nie masz do nich dostępu.
Informacje kontaktowe pozostają na twojej aplikacji przez 21 dni. Okres ten uwzględnia 14-dniowy okres inkubacji wirusa oraz
czas wymagany dla potwierdzenia pozytywnego wyniku testu. Informacje starsze niż 21 dni zostają automatycznie z aplikacji
usuwane.
W przypadku stwierdzenia u ciebie COVID-19, stanowe i terytorialne służby zdrowia poproszą cię o informacje na temat
wszystkich osób, z którymi byłeś ostatnio w kontakcie. Możesz wówczas udzielić im dostępu do uchwyconych na twojej aplikacji
informacji dotyczących osób, z którymi byłeś w bliskim kontakcie, tj. w odległości mniejszej niż półtora metra przez co najmniej
15 minut.
Obecnie znalezienie ludzi, którzy mogli zostać narażeni na wirusa zależy od zdolności osób do zapamiętania, z kim przebywały w
tym okresie, oraz posiadania przez nich ich danych kontaktowych. COVIDSafe pozwala wyjaśnić to szybciej i dokładniej.
Informacje na aplikacji mogą być wykorzystane jedynie przez stanowe i terytorialne służby zdrowia i jedynie w celu ułatwienia
powiadomienia ludzi, którzy byli w kontakcie z osobą zarażoną koronawirusem. Wykorzystanie tych informacji w jakimkolwiek
innym celu stanowić będzie przestępstwo kryminalne.
Zarówno aplikację, jak i przechowywane tam informacje możesz w każdej chwili usunąć ze swojego telefonu.
Po ustaniu pandemii tu w Australii, wszyscy zostaną zachęceni do usunięcia aplikacji COVIDSafe ze swoich telefonów. W ten
sposób usunięte zostaną wszystkie informacje przechowywane na twojej aplikacji. Informacje w systemie przechowywania
danych zostaną również zniszczone po skończeniu się pandemii.
Skorzystanie z tej aplikacji pomoże rządom szybciej łagodzić restrykcje, niż byłoby to możliwe bez niej.
Więcej informacji na temat koronawiursa i aplikacji COVIDSafe znaleźć można na stronie www.health.gov.au
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