Novo orodje za pomoč pri upočasnitvi širjenja COVID - 19
Aplikacija COVIDSafe je poleg testiranja, dobre higiene in socialne razdalje novo orodje, ki pomaga upočasniti širjenje
koronavirusa v Avstraliji.
Aplikacije COVIDSafe ima samo zdravstveni namen. Avstralcem bo pomagala ostati varni s pospeševanjem postopka
obveščanja ljudi, ki so bili v stiku z nekom, ki ima koronavirus. Uradniki za zdravstveno varstvo države in ozemlja vas
bodo kontaktirali, če ste morda izpostavljeni, in vam povedali:
•

na kaj paziti

•

ali morate v karanteno

•

kako, kdaj in kje se testirati in

•

kako zaščititi sebe in družino.

Aplikacija je prostovoljna in brezplačna. Applikacijo COVIDSafe lahko prenesete iz spletne aplicacijske
trgovine. Morali boste vnesti vaše ime, telefonsko številko, poštno številko in starostno skupino. Te informacije se
naložijo v zelo varen sistem za shranjevanje podatkov in se uporabijo za ustvarjanje referenčne kode.
Aplikacija na vašem telefonu deluje v ozadju med vašim dnevom. Aplikacija uporablja Bluetooth za iskanje drugih
uporabnikov. Aplikacija varno beleži referenčne kode uporabnikov aplikacij, s katerimi stopite v stik, skupaj z
datumom, časom, razdaljo in trajanjem stika.
Aplikacija ne beleži lokacije.
Ti kontaktni podatki so šifrirani in shranjeni v aplikaciji v vašem telefonu. Niti vi nimate dostopa do the informacij.
Podatki o stikih so v aplikaciji shranjeni le 21 dni. To obdobje omogoča najdaljše 14-dnevno inkubacijsko obdobje
virusa in čas, potreben za potrditev pozitivnega rezultata testa. Informacije v aplikaciji, ki so starejše od 21 dni, se
samodejno izbrišejo.
Če imate diagnozo COVID-19, vas bodo državni in ozemeljski zdravstveni uradniki zaprosili za informacije o vseh, s
katerimi ste bili v zadnjem času v stiku. Izberete lahko, da jim omogočite dostop do informacij, zajetih v aplikaciji, o
ljudeh, s katerimi ste bili v tesnem stiku - v 1,5 metra 15 minut ali več.
Trenutno iskanje ljudi, ki so bili morda izpostavljeni virusu, temelji na tem, da se ljudje lahko spomnijo, kdo so bili
okoli, in vedo njihove kontaktne podatke. COVIDSafe naredi ta postopek hitrejši in natančnejši.
Podatke v aplikaciji lahko uporabljajo le državni in ozemeljski zdravstveni organi in le za pomoč pri obveščanju ljudi,
ki so bili v stiku z nekom, ki ima koronavirus. Uporaba podatkov iz aplikacij na kakršen koli drug način bo kaznivo
dejanje.
Aplikacijo in njene podatke lahko kadar koli izbrišete iz telefona.
Ko bo pandemija končana tukaj v Avstraliji, bodo uporabniki pozvani, naj izbrišejo aplikacijo COVIDSafe iz svojega
telefona. S tem bodo izbrisani vsi podatki o aplikaciji v telefonu osebe. Informacije v sistemu za shranjevanje
informacij bodo tudi na koncu pandemije uničene.
Uporaba aplikacije bo pomagala vladam hitreje zmanjšati število omejitev, kot bi to sicer bilo mogoče.
Za več informacij o koronavirusu in aplikaciji COVIDSafe obiščite www.health.gov.au
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