Nova ferramenta para ajudar a reduzir a disseminação do COVID-19
O aplicativo COVIDSafe é uma nova ferramenta, além do teste, boa higiene e distanciamento social, para ajudar a
reduzir a disseminação do coronavírus na Austrália.
O aplicativo COVIDSafe só diz respeito à saúde. Ele ajudará a manter os australianos seguros, ao acelerar o processo
de notificar as pessoas que tiverem contato com alguém com coronavírus. Os agentes de saúde dos estados e
territórios entrarão em contato com você, caso tenha sido exposto, para lhe dizer:
•

ao que você deve ficar atento

•

se precisa ficar em quarentena

•

como, quando e onde fazer o teste, e

•

como se proteger e proteger sua família.

O aplicativo é voluntário e gratuito. Você pode baixar o COVIDSafe das lojas de aplicativos. Você terá que informar o
nome, número de telefone, código postal e faixa etária. Estas informações são transferidas para um sistema de
armazenamento de dados altamente seguro e usadas para gerar um código de referência.
O aplicativo funciona em segundo plano no seu telefone enquanto você segue com seu dia. Ele usa Bluetooth para
encontrar outros usuários do aplicativo. Ele registra com segurança os códigos de referência dos usuários do
aplicativo com quem você teve contato, juntamente com a data, hora, distância e duração do contato.
Ele não registra a localização.
Estas informações de contato são criptografadas e armazenadas no aplicativo em seu telefone. Nem mesmo você
pode acessá-las.
As informações de contato são armazenadas no aplicativo por 21 dias apenas. Este período leva em conta o período
máximo de 14 dias de incubação do vírus e o tempo que leva para confirmar um resultado positivo de teste. As
informações com mais de 21 dias no aplicativo são deletadas automaticamente.
Se você for diagnosticado com COVID-19, os agentes de saúde dos estados e territórios vão lhe solicitar informações
sobre todas as pessoas com quem teve contato recentemente. Você pode escolher passar para eles as informações
capturadas pelo aplicativo sobre as pessoas com quem teve contato próximo – a menos de 1,5m durante 15 minutos
ou mais.
Atualmente, encontrar pessoas que possam ter sido expostas ao vírus depende de as pessoas conseguirem se
lembrar daqueles de quem estiveram perto, além de saber seus dados de contato. O COVIDSafe torna este processo
mais rápido e mais exato.
As informações no aplicativo só podem ser usadas pelas autoridades de saúde dos estados e territórios, e somente
para ajudar a notificar as pessoas que tiverem contato com alguém com coronavírus. Será considerado crime usar os
dados do aplicativo de qualquer outra forma.
Você pode deletar o aplicativo e as informações contidas nele de seu telefone a qualquer momento.
Quando a pandemia terminar aqui na Austrália, será solicitado que os usuários deletem o aplicativo COVIDSafe de
seus telefones. Isto irá deletar todas as informações do aplicativo no telefone da pessoa. As informações no sistema
de armazenagem de informações também serão destruídas no fim da pandemia.
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O uso do aplicativo irá ajudar os governos a avançar mais rapidamente para reduzir as restrições do que seria
possível sem o aplicativo.
Para mais informações sobre o coronavírus e o aplicativo COVIDSafe, visite www.health.gov.au
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