Instrument nou pentru a ajuta la încetinirea răspândirii COVID-19
Aplicația COVIDSafe este un instrument nou, alături de testare, o bună igienă și distanțarea socială, care are scopul
de a ajuta la încetinirea răspândirii coronavirusului în Australia.
Aplicația COVIDSafe se referă doar la sănătate. Această aplicație va contribui la menținerea unui cadru de siguranță
pentru australieni prin accelerarea procesului de notificare a celor care au fost în contact cu o persoană care are
coronavirus. Oficialii de stat și teritoriu din domeniul sănătății vă vor contacta în cazul în care s-ar fi putut să fiți
expus la acest virus și vă vor spune:
•

la ce să fiți atenți

•

dacă trebuie să stați în carantină

•

cum, când și unde puteți fi testat, și

•

cum să vă protejați pe dumneavoastră și familia dumneavoastră.

Aplicația este voluntară și gratuită. Puteți descărca COVIDSafe din magazinul de aplicații online. Vi se va solicita să
introduceți un nume, un număr de telefon, un cod poștal și un interval de vârstă. Aceste informații sunt încărcate
într-un sistem de stocare a datelor foarte sigur și utilizate pentru a genera un cod de referință.
Aplicația funcționează în planul secundar din telefon în timp ce vă desfășurați activitățile zilnice. Aplicația utilizează
Bluetooth pentru a găsi și alți utilizatori. Acesta înregistrează, în siguranță, codurile de referință ale utilizatorilor
aplicației cu care intrați în contact, împreună cu data, ora, distanța și durata contactului.
Nu înregistrează locația.
Aceste informații de contact sunt criptate și stocate în aplicația de pe telefon. Nici măcar dumneavoastră nu le puteți
accesa.
Informațiile de contact sunt stocate în aplicație timp de 21 de zile. Această perioadă permite incubarea virusului pe o
perioadă maximă de 14 zile și obținerea timpului necesar pentru a confirma un rezultat pozitiv al testului.
Informațiile mai vechi de 21 de zile din aplicație sunt șterse automat.
Dacă sunteți diagnosticat cu COVID-19, oficialii de stat și teritoriu din domeniul sănătății vă vor cere informații
despre toată lumea cu care ați fost în contact recent. Puteți alege să le oferiți acces la informațiile captate de
aplicație despre persoanele cu care ați fost în contact strâns – la o distanță de 1,5 metri timp de 15 minute sau mai
mult.
În prezent, găsirea persoanelor care ar fi putut fi expuse la virus se bazează pe capacitatea lor de a-și aminti de cine
au fost înconjurați și datele de contact ale acelor persoane. COVIDSafe face acest proces mai rapid și mai precis.
Informațiile din aplicație pot fi utilizate numai de către autoritățile de stat și teritoriu din domeniul sănătății și numai
pentru a ajuta la notificarea celor care au fost în contact cu o persoană infectată cu coronavirus. Utilizarea datelor
aplicației în orice alt mod va fi o infracțiune.
Puteți șterge aplicația și informațiile ce le cuprinde de pe telefon când doriți dumneavoastră.
Când pandemia se termină aici, în Australia, utilizatorii vor fi îndemnați să șteargă aplicația COVIDSafe de pe
telefonul lor. Astfel se vor șterge toate informațiile cuprinse în aplicația de pe telefon. Informațiile din sistemul de
stocare a informațiilor vor fi distruse, de asemenea, la sfârșitul pandemiei.
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Utilizarea aplicației va ajuta guvernele să acționeze mai rapid pentru a reduce restricțiile, altfel decât ar fi fost posibil.
Pentru mai multe informații despre coronavirus și aplicația COVIDSafe, vizitați pagina de internet www.health.gov.au

FACT SHEET – COVIDSafe 27April2020 - Romanian

