Nová pomôcka na spomalenie šírenia COVID-19
Aplikácia COVIDSafe je nová pomôcka, ktorá napomôže spomaleniu šírenia coronavírusu v Austrálii popri testovaní,
správnej hygiene a spoločenskom odstupe.
Aplikácia COVIDSafe je čiste o zdraví. Pomôže chrániť Austrálčanov zrýchlením procesu oboznamovania ľudí, ktorí
boli v kontakte s niekým, kto má coronavírus. Štátni a teritoriálni úradníci v zdravotníctve vás skontaktujú, ak ste
mohol byť vystavený a povedia vám:
•

na čo treba dávať pozor

•

či potrebujete byť v karanténe

•

ako, kedy a kde sa dať otestovať a

•

ako chrániť seba a svoju rodinu.

Aplikácia je dobrovoľná a zdarma. Môžete si stiahnuť COVIDSale zo svojich aplikačných obchodov. Budete
potrebovať vypísať svoje meno, telefónné číslo, poštové smerovacie číslo a rozpätie veku. Táto informácia bude
uložena na vysoko zabezpečenom úložnom systéme a použitá na vytvorenie referenčného kódu.
Aplikácia pracuje počas vašich denných aktivít v pozadí vášho telefónu. Používa Bluetooth na vyhľadanie iných
používateľov aplikácie. Bezpečne zaznamená referenčné kódy užívateľov aplikácie, s ktorými prichádzate do kontaktu
spolu s dátumom, časom, vzdialenosťou a dĺžkou kontaktu.
Nezaznamenáva lokalitu.
Táto kontaktová informácia sa zašifruje a uloží v aplikácii na vašom telefóne. Nikto, ani vy, k nej nemáte prístup.
Kontaktová informácia je v aplikácii uložená iba na 21 dní. Toto obdobie dovoľuje maximálnu 14-dňovú inkubačnú
lehotu vírusu a čas, čo zaberie potvrdenie pozitívneho výsledku testu. Informácia, ktorá je v aplikácii staršia ako 21
dní, je automaticky vymazaná.
Ak ste diagnozovaný s COVID-19, štátni a teritoriálni úradníci v zdravotníctve sa vás spýtajú na informáciu o každom,
s kým ste boli nedávno v kontakte. Vy sa sám môžete rozhodnúť im dať prístup k tejto informácii zachytenej na
aplikácii o ľuďoch, s ktorými ste boli v blízkom kontakte – bližšom ako 1,5 metra po dobu 15 minút alebo dlhšie.
V súčasnej dobe, ak treba nájsť ľudí, ktorí mohli byť vystavení vírusu, sa spolieha na to, že si ľudia budú schopní
spomenúť na tých, s ktorými boli v kontakte a vedieť aj ich kontaktné informácie. COVIDSafe tento proces urýchli a je
presnejší.
Informáciu na aplikácii môžu poutiť iba štátne a teritoriálne zdravotné orgány, a iba na to, aby to pomohlo
notifikovať ľudí, že boli v kontakte s niekým, kto má coronavírus. Použiť dáta v aplikácii na hocijaký iný účel je
trestné.
Aplikáciu a jej informácie môžete kedykoľvek zo svojho telefónu vymazať.
Keď sa tu v Austrálii pandémia skončí, užívatelia budú vyzvaní na to, aby vymazali aplikáciu COVIDSafe zo svojho
telefónu. Toto vymaže z telefónu aj všetky informácie obsahnuté v aplikácii. Informácia z akumulačného systému dát
bude na konci pandémie taktiež zničená.
Používanie aplikácie pomôže vládam k rýchlejšiemu zníženiu obmedzení, než by to bolo inak možné.
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Pre ďaľšie informácie o coronavíruse a aplikácii COVIDSafe navštívte www.health.gov.au
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