Новий спосіб уповільнення поширення COVID-19
Додаток COVIDSafe - це новий спосіб, який наряду з тестуванням, дотриманням правил гігієни і соціальним
дистанціюванням, сприяє уповільненню розповсюдження коронавірусу в Австралії.
Додаток COVIDSafe призначений тільки для охорони здоров'я. Додаток допоможе захистити австралійців,
прискоривши процес оповіщення людей, які контактували з особою, зараженою коронавірусом.
Співробітники служби охорони здоров'я штатів і територій зв'яжуться з вами, якщо ви могли зазнати впливу
вірусу, і повідомлять вам:
•

на що звернути увагу

•

чи потрібно розмістити вас на карантин

•

як, коли і де можна пройти тестування, і

•

як захистити себе і свою сім'ю.

Встановлення додатку є добровільним і безкоштовним. Ви можете завантажити додаток COVIDSafe з ваших
інтернет-магазинів. Вам буде запропоновано ввести ім'я, номер телефону, поштовий індекс і віковий діапазон.
Ця інформація завантажується у високозахищену систему зберігання даних і використовується для генерації
посилального коду.
Додаток працює у фоновому режимі на вашому телефоні, коли ви продовжуєте займатися своїми щоденними
справами. Додаток використовує Bluetooth для пошуку інших користувачів програми. Програма надійно
реєструє контрольні коди користувачів додатку, з якими ви вступаєте у контакт, а також дату, час, відстань і
тривалість контакту.
Додаток не записує вашого місцезнаходження.
Ця контактна інформація зашифрована і зберігається у додатку на вашому телефоні. Навіть ви не можете
отримати до неї доступу.
Контактна інформація зберігається у додатку тільки 21 день. Цей період передбачає максимум 14 днів
інкубаційного періоду вірусу, а також час, необхідний для підтвердження позитивного результату тесту. Через
21 день інформація у додатку автоматично видаляється.
Якщо вам поставили діагноз COVID-19, працівники охорони здоров'я штатів і територій попросять вас надати
інформацію про усіх, з ким ви останнім часом контактували. Ви можете надати їм доступ до інформації,
зафіксованої додатком, про осіб, з якими ви перебували у тісному контакті - в межах 1,5 метра протягом
15 хвилин чи більше.
Нині пошук людей, які, можливо, зазнали впливу вірусу, залежить від того, чи зможуть хворі пригадати, хто
був поруч з ними, і дізнатися їх контактні дані. Додаток COVIDSafe робить цей процес більш швидким і точним.
Інформація у додатку може бути використана тільки органами охорони здоров'я штатів і територій, і лише для
того, щоб допомогти повідомити людей, які контактували з особою, хвору на коронавірус. Використання
даних програми будь-яким іншим способом буде вважатися кримінальним злочином.
Ви можете стерти додаток і інформацію з телефону у будь-який час.
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Коли епідемія в Австралії закінчиться, користувачам буде запропоновано видалити додаток COVIDSafe зі свого
телефону. При цьому з телефону буде видалена вся інформація про програму. Інформація у системі зберігання
даних також буде знищена після закінчення епідемії.
Використання COVIDSafe допоможе уряду якнайшвидше почати ослаблення обмежень.
Для отримання додаткової інформації про коронавірус та додаток COVIDSafe відвідайте веб-сторінку
www.health.gov.au
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