COVID-19’un yayılmasını yavaşlatmaya yardımcı olacak yeni araç
COVIDSafe uygulaması testlere, iyi hijyene ve sosyal mesafenin korunmasına ek olarak koronavirüsün Avustralya’da
yayılmasını yavaşlatmaya yardımcı olacak yeni bir araçtır.
COVIDSafe uygulaması yalnızca sağlık hakkındadır. Koronavirüsü olan birisine temas etmiş kişilere bildirim sürecini
hızlandırarak Avustralyalıların güvende kalmalarına yardımcı olacaktır. Virüse maruz kalmış olma ihtimaliniz varsa
eyalet ve bölge sağlık yetkilileri sizi arayarak aşağıdaki konularda bilgilendirecektir:
•

neye dikkat etmeniz gerektiği

•

karantinaya girmeniz gerekip gerekmediği

•

nasıl, ne zaman ve nerede test yaptıracağınız ve

•

kendinizi ve ailenizi nasıl koruyacağınız.

Bu uygulama ücretsiz olup yüklenmesi gönüllülük esasına bağlıdır. COVIDSafe’i uygulama mağazalarından
indirebilirsiniz. İsim, telefon numarası, posta kodu ve yaş aralığı girmeniz istenecek. Bu bilgiler son derece güvenli veri
saklama sistemine girilecek ve bir referans kodu oluşturmak için kullanılacak.
Bu uygulama siz günlük hayatınızı sürdürürken telefonunuzun arka planında çalışır. Diğer uygulama kullanıcılarını
bulmak için Bluetooth kullanılır. Temas ettiğiniz uygulama kullanıcılarının referans kodlarını temasın tarihi, saati,
mesafesi ve süresiyle birlikte güvenli şekilde saklar.
Konum kaydedilmez.
Bu temas bilgileri telefonunuzdaki uygulamada şifrelenerek saklanır. Siz bile erişemezsiniz.
Temas bilgileri uygulamada yalnızca 21 gün saklanır. Bu süre il virüsün maksimum 14 günlük kuluçka süresi ve pozitif
test sonucu elde etme süresi kapsam dahiline alınır. Uygulamada 21 günden eski bilgiler otomatik olarak silinir.
Size COVID-19 tanısı konulduysa eyalet ve bölge sağlık yetkilileri yakın zamanda temas ettiğiniz herkes hakkında
sizden bilgi isteyecektir. Onlara 15 dakika veya daha uzun süre 1,5 metre içerisinde yakın temasta bulunduğunuz
kişiler hakkında uygulamanıza kaydedilen bilgilere erişim vermeyi tercih edebilirsiniz.
Halihazırda virüse maruz kalma ihtimali olan kişileri bulmak insanların kimlerin etrafında bulunduklarını
hatırlayabilmelerine ve onların iletişim bilgilerini bilmelerine dayanıyordu. COVIDSafe bu süreci daha hızlı ve daha
doğru hale getiriyor.
Uygulamadaki bilgiler yalnızca eyalet ve bölge sağlık makamlarınca yalnızca koronavirüsü olan birisiyle temas eden
kişilere bildirime yardım etmek için kullanılabilir. Uygulama verilerini başka şekilde kullanmak suç teşkil edecektir.
Uygulamayı ve bilgilerini telefonunuzdan istediğiniz zaman silebilirsiniz.
Avustralya’da salgın sona erdiğinde kullanıcılara COVIDSafe uygulamasını telefonlarından silme izni istenecektir. Bu
işlem sonucunda ilgili kişinin telefonundaki tüm uygulama bilgileri silinecektir. Salgın sona erdiğinde bilgi saklama
sistemindeki bilgiler de imha edilecektir.
Bu uygulamanın kullanımı hükümetlere aksi durumda uygulanması gerekebilecek kısıtlamaları azaltmak için daha hızlı
hareket etmelerine yardımcı olacaktır.
Koronavirüs ve COVIDSafe uygulaması hakkında daha fazla bilgi için www.health.gov.au adresinize gidebilirsiniz
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