Għodda ġdida biex tgħin tnaqqas ir-ritmu tat-tixrid ta' COVID-19
L-app COVIDSafe hija għodda ġdida, flimkien mal-ittestjar, l-iġjene tajba u d-distanzjar soċjali, biex tgħin
tnaqqas ir-ritmu tat-tixrid tal-coronavirus fl-Awstralja.
L-app COVIDSafe hija biss dwar is-saħħa. Dan jgħin biex iżomm lill-Awstraljani siguri billi tħaffef il-proċess li
jinnotifika lin-nies li ġew f'kuntatt ma' xi ħadd bil-coronavirus. L-uffiċjali tas-saħħa ta' l-istat u tat-territorju
ser jikkuntattjawk jekk stajt kont espost u jgħidulek:
• għal xiex għandek toqgħod attent
• jekk għandekx bżonn tkun sottomess għall-kwarantina
• kif, meta u fejn għandhekk tkun ttestjati, u
• kif tipproteġi lilek innifsek u l-familja tiegħek.
L-app hija volontarja u bla ħlas. Tista’ tniżżel COVIDSafe mill-istorijiet tal-app tiegħek. Inti ser tiġi mitlub
iddaħħal isem, numru tat-telefown, kodiċi postali u l-faxxa tal-età. Din l-informazzjoni hija mtellgħa għal
sistema ta’ ħażna tad-dejta sigura ħafna u wżata biex tiġġenera kodiċi ta’ referenza.
L-app topera fl-isfond fuq it-telefown tiegħek hekk kif tkompli tagħmel dak li soltu tagħmel kuljum. Tuża ilBluetooth biex issib utenti oħra tal-app. Tilloggja b'mod sigur il-kodiċijiet ta’ referenza tal-utenti tal-app li
jiġu f'kuntatt magħhom, flimkien mad-dejta, il-ħin, id-distanza u t-tul tal-kuntatt.
Ma jirreġistrax il-post.
Din l-informazzjoni ta’ kuntatt hija kkriptata u maħżuna fl-app fuq it-telefown tiegħek. Lanqas biss int stess
ma tista’ taċċessjaha.
L-informazzjoni ta’ kuntatt tinħażen biss fl-app għal 21 jum. Dan il-perjodu jippermetti għall-perjodu
massimu ta’ 14-il jum ta’ inkubazzjoni tal-virus, u l-ħin li jieħu biex jikkonferma riżultat pożittiv tat-test.
Informazzjoni li għandha aktar minn 21 jum fl-app titħassar awtomatikament.
Jekk tkun iddijanjostikat b'COVID-19, uffiċjali tas-saħħa tal-istat u tat-territorju jitolbuk tagħrif dwar ma’
kulmin kont f'kuntatt reċentement. Tista’ tagħżel li tagħtihom aċċess għall-informazzjoni maqbuda mill-app
dwar in-nies li kkuntattajt mill-viċin – f’distanza ta’ 1.5 metri għal 15-il minuta jew aktar.
Bħalissa, is-sejba ta’ nies li setgħu kienu esposti għall-virus tiddependi fuq nies li jkunu jistgħu jiftakru ma’
min kienu u jkunu jafu d-dettalji tal-kuntatt tagħhom. COVIDSafe jagħmel dan il-proċess aktar veloċi u
aktar preċiż.
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L-informazzjoni fl-app tista’ tintuża biss mill-awtoritajiet tas-saħħa tal-istat u tat-territorju, u biss biex tgħin
tavża lin-nies li ġew f'kuntatt ma' xi ħadd li għandu coronavirus. Se jkun reat kriminali li tuża d-dejta tal-app
b'xi mod ieħor.
Tista’ tħassar l-app u l-informazzjoni tagħha mit-telefon tiegħek f'kull ħin.
Meta l-pandemija tintemm hawn fl-Awstralja, l-utenti jiġu mħeġġa jħassru l-app COVIDSafe mit-telefown
tagħhom. Dan iħassar l-informazzjoni kollha tal-app fuq it-telefown ta’ persuna. L-informazzjoni fis-sistema
tal-ħżin tinqered ukoll fi tmiem il-pandemija.
L-użu tal-app se jgħin lill-gvernijiet jimxu aktar malajr biex inaqqsu r-restrizzjonijiet milli nkella jkun possibli.
Għal aktar informazzjoni dwar il-coronavirus u l-app COVIDSafe, żur www.health.gov.au
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