‘க ோவிட்-19’-இன் பரவல் கவ த்தைக் குதைக் உைவும் புைிய ருவி
க ோயைிவு க ோைதை, ல்ல சு ோைோரப் பழக் வழக் ங் ள் மற்றும் மூ வில ல் ஆ ியவற்றுடன் ‘க ோவிட்போது ோப்புப் பயன்போடு’ ((‘க ோவிட்க ஃப்’) COVIDSafe app) என்ை புைிய ருவியும் ஆஸ்ைிகரலியோவில்
க ோகரோைோ தவரஸ்-இன் பரவதலக் குதைக் உைவு ிைது.
இந்ை ‘க ோவிட்- போது ோப்புப் பயன்போடு’ (‘க ோவிட்க ஃப் ஆப்’) என்பது முற்ைிலும் சு ோைோரத்தைப்
பற்ைியகையோகும். க ோகரோைோ தவரஸ் உள்ள யோருடைோவது கைோடர்பில் இருந்ைிருப்பவர் ளுக்கு அதைத்
கைோிவிக்கும் க யல்முதைதயத் துோிைப்படுத்துவைன் மூலமோ ஆஸ்ைிகரலியர் ள் போது ோப்போ இருக் இது
உைவும். ீங் ள் இந்ை தவரஸ் கைோற்ைிற்கு ஆளோ ியிருக் க்கூடுமோ என்பதைப் பற்ைி மோ ில மற்றும்
எல்தலப்பகுைி சு ோைோர அைி ோோி ள் உங் ளுடன் கைோடர்புக ோண்டு பின் வருவைவற்தை உங் ளுக்குச்
க ோல்வோர் ள்:
•

ீங் ள் எைிர்போர்க் கவண்டியது என்ை

•

மருத்துவ ோீைியோ த் ைைிப்படுத்ைப்படகவண்டிய கைதவ உங் ளுக்கு இருக் ிைைோ

•

எப்படி, எப்கபோது மற்றும் எங்க க ோைதைதய கமற்க ோள்வது, மற்றும்

•

உங் தளயும் உங் ளுதடய குடும்பத்ைிைதரயும் எப்படிப் போது ோத்துக்க ோள்வது.

இந்ைப் ‘பயன்போடு’ (app) சுயவிருப்பின் அடிப்பதடயிலோைது மற்றும் இது இலவ ம். உங் ளுதடய ‘ஆப்
ஸ்கடோர் ள்’ (app stores)-இல் இருந்து ‘க ோவிட்க ஃப்’-ஐ ீங் ள் இைக் ம் க ய்துக ோள்ளலோம். ஒரு கபயர்,
கைோதலகப ி இலக் ம், அஞ் ல் குைியீடு மற்றும் வயது வீச்சு ஆ ியவற்தை உள்ளிடுமோறு ீங் ள்
க ட் ப்படுவீர் ள். மி வும் போது ோப்போை ை வல்-தவப்பு முதைதமயில் இந்ைத் ை வல் ள் ஏற்ைம்
க ய்யப்பட்டு ‘சுட்டுக் குைியீடு’ (reference code) ஒன்தை உருவோக் இது பயன்படுத்ைப்படும்.
ீங் ள் உங் ளுதடய அன்ைோட வோழ்க்த தய கமற்க ோள்ளும்கபோது இந்ைப் பயன்போடு உங் ளுதடய
கைோதலகப ியின் பின்ைணியிலிருந்து இயங் ிக்க ோண்டிருக்கும். இந்ைப் பயன்போட்டிதைப் போவிக்கும்
மற்ைவர் தளக் ண்டைிய ‘ப்ளூ-டூத்’ ோைைத்தை இது பிரகயோ ிக்கும். ீங் ள் கைோடர்புக ோள்ளும் இந்ைப்
பயன்போட்டிதைப் போவிக்கும் மற்ைவர் ளுதடய ‘சுட்டுக் குைியீடு ’தள ைி ைி, க ரம், தூரம் மற்றும்
கைோடர்புக ோண்ட ோல அளவு ஆ ிய விபரங் களோடு இது போது ோப்போ ப் பைிவு க ய்யும்.
எந்ை இடம் என்பதை இது பைிவு க ய்யோது.
இந்ைத் கைோடர்பு விபரங் ள் ங்க ைப்படுத்ைப்பட்டு உங் ள் கைோதலகப ியில் உள்ள பயன்போட்டில் க மித்து
தவக் ப்படும். இதை ீங் ள் கூட அணு ி அதடய இயலோது.
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இந்ைத் கைோடர்பு விபரங் ள் பயன்போட்டில் 21 ோட் ளுக்கு மட்டுகம இருப்பில் தவக் ப்படும். தவரஸ்
முைிர்ச் ியதடந்து, க ோய்த்கைோற்று இருக் ிைது என்று க ோைதை முடிவு ோண்பிப்பைற்குத் கைதவப்படும் 14
ோட் ள் இந்ை ோலப்பகுைியில் அடங் ிவிடு ிைது. 21 ோட் ளுக்குப் பிைகு ை வல் ள் ைோைோ கவ
ீக் ப்பட்டுவிடும்.
‘க ோவிட்-19’ உங் ளுக்கு இருக் ிைது என்று ண்டுபிடிக் ப்பட்டோல், மீபத்ைில் ீங் ள்
கைோடர்புக ோண்டிருக்கும் ஒவ்கவோருவதரயும் பற்ைிய ை வல் தள மோ ில மற்றும் எல்தலப்பகுைி சு ோைோர
அைி ோோி ள் உங் ளிடம் க ட்போர் ள். 1.5 மீட்டர் இதடகவளிக்குள்ளோ , 15 ிமிடங் ள் அல்லது அைற்கு
கமற்பட்ட க ரத்ைிற்கு ீங் ள் யோகரோகடல்லோம் க ருங் ிய கைோடர்பில் இருந்ைிருக் ிைீர் ள் என்பதைப் பற்ைி
உங் ளுதடய ‘பயன்போட்’டிைோல் அ ப்படுத்ைப்பட்டுள்ள விவரங் தள அவர் ளுக்குக் க ோடுப்பதைப்
பற்ைிய கைோிவிதை ீங் ள் கமற்க ோள்ளலோம்.
ைற்கபோது, யோகரல்லோம் இந்ை தவரஸ் கைோற்ைிற்கு ஆளோ ியிருக் க்கூடும் என்பதைக் ண்டுபிடிப்பது,
ஒருவர் யோகரோகடல்லோம் கைோடர்பில் இருந்ைிருக் ிைோர் என்பதையும் அவர் ளுதடய கைோடர்பு
விபரங் தளயும் எந்ை அளவிற்கு அவரோல் ிதைவுகூர இயலு ிைது என்பதைப் கபோறுத்கை அதம ிைது.
இந்ைச் க யல்முதைதய ‘க ோவிட்க ஃப்’ அைிதுோிைமோைைோ வும், அைிதுல்லியமோைைோ வும் ஆக்கு ிைது.
இந்ைப் பயன்போட்டில் உள்ள ை வல் ள் மோ ில மற்றும் எல்தலப்பகுைி சு ோைோர அைி ோோி ளோல் மட்டுகம
பயன்படுத்ைப்படும், மற்றும் க ோகரோைோ தவரஸ் இருக்கும் ஒருவகரோடு யோகரல்லோம் கைோடர்பில்
இருந்ைிருக் ிைோர் களோ அவர் ளுக்கு அதைத் கைோிவிக் உைவுவைற் ோ மட்டுகம இதவ
பயன்படுத்ைப்படும். கவகைந்ை வழி ளிலும் இந்ைப் பயன்போட்டில் உள்ள ை வல் தளப் பயன்படுத்துவது ஒரு
குற்ைச் க யலோ அதமயும்.
இந்ைப் பயன்போட்டிதையும், இைிலுள்ள ை வல் தளயும் உங் ளுதடய கைோதலகப ியில் இருந்து
உங் ளோல் எச் மயத்ைிலும் ீக் ிவிட இயலும்.
இங்கு ஆஸ்ைிகரலியோவில் இந்ைப் கபருந்கைோற்று முடிவதடயும்கபோது, ‘க ோவிட்க ஃப்’ பயன்போட்டிதைத்
ைமது கைோதலகப ி ளில் இருந்து ீக் ிவிடுமோறு இதைப் போவிக்கும் அதைவரும் அைிவுறுத்ைப்படுவோர் ள்.
ஒருவரது கைோதலகப ிப் பயன்போட்டில் உள்ள அதைத்துத் ை வல் தளயும் இது ீக் ிவிடும். இந்ைப்
கபருந்கைோற்று முடிவதடயும் ோலத்ைில் ை வல்-தவப்பு முதைதமயில் உள்ள ை வல் ளும்
அழிக் ப்பட்டுவிடும்.
இந்ைப் பயன்போட்டிதைப் போவிப்பைைோல் ட்டுப்போடு தளக் குதைப்பைற் ோை டவடிக்த

தள

அர ோங் த்ைிைோல் இது இல்லோைகபோது இயலுவதைவிட இன்னும் விதரவோ கமற்க ோள்ள இயலும்.
க ோகரோைோ தவரஸ் மற்றும் ‘க ோவிட்க ஃப் ஆப்’-ஐப் பற்ைிய கமலைி த் ை வல் ளுக்கு www.health.gov.au
எனும் வதலத்ைளத்ைிற்குச் க ல்லுங் ள்.
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