این است انچه که شما در مورد اپ جدید  COVIDSafe appباید بدانید:
ر
ر
ر
الیای ها دارای تیلفون
در حال حاض تقریبآ  5میلیون استالیای ها اپ  COVIDSafeرا داونلود کرده اند .همه است ی
موبایل برای دریافت اپ تشویق میشوند که کمک به کند کردن ر
گستش ویروس کرونا و حمایت از کاهش محدودیت ها
را شود.
اپ  COVIDSafeچیست؟
ر
اپ  COVIDSafeیک وسیله جدید صحت عامه برای کمک به کاهش رسعت ویروس کرونا در استالیا است .این امر
ر
رسای به افرادی که در تماس با کیس که مبتال به ویروس کرونا باشد و کمک در
در رسعت بخشیدن به پروسه اطالع
مصئون بودن ر
استالیا را میکند .این اپ بر عالوه تمرین نظافت خوب و فاصله فزییک و همچنان افزایش ازمایش مردم
میباشد.
ر
ر
این اپ فعال است زمانیکه شما کار های روزانه خویش را انجام میدهید .از بلوتوت برای یافت تیلفون های دیگر با اپ
 COVIDSafeاستفاده میکند و تاری خ ،زمان ،فاصله و مدت زمان تماس را ثبت میکند .اپ موقعیت شما را ثبت
ر
نمیکند .اپ وسیله دیگری (تیلفون) که در فاصله  1.5ر
بیشت قرار داشته باشد انرا یادداشت
مت و برای  15دقیقه یا
میکند.
ذخته میشود.
این معلومات کود شده و در اپ تیلفون شما ر
حت شما نمیتوانید به ان ر
ر
دستیس داشته باشید.
معلومات تماس فقط برای  21روز در اپ ذخته میشود و بعدا بطور اتومات حذف میشود .این دوره حد ر
اکت  14روزه
ر
انکیوبیشن ویروس را وقت میدهد و زمان الزم برای تایید نتیجه تست را ممکن میسازد.
چگونه برنامه را تنظیم کنم؟
شما میتوانید انرا از  app storeدر  Androidو  iOSداونلود کنید .این اپ رایگان و داونلود ان داوطلبانه است.
پوست و اندازه ر
ر
ست را ثبت میکنید.
پس از داونلود ،با وارد کردن نام ،شماره تیلفون ،کد
زمانیکه  COVID-19دیگر خطری نباشد ،از شما خواسته میشود که اپ  COVIDSafeرا از تیلفون خویش حذف کنید.
ذخته شده در اپ حذف میشود.
با این کار تمام معلومات ر
 COVIDSafeچگونه از جامعه محافظت میکند؟
اگر شما به  COVID-19تشخیص شده باشید ،مقامات صحت ایالت و قلمرو از شما معلومات مربوط به همه افرادی
میتسد .اگر شما اپ را دانلود کرده باشید ،شما میتوانید انتخاب کنید که به مقامات
اختا با انها در تماس بوده اید ر
را که ر
ر
صیح دستیس برای معلومات در اپ تانرا بدهید (ثبت کرده با یک شما از نزدیک در تماس بوده اید) .این مقامات صیح
جلوگتی کنند.
را قادر به تماس رسی ع با ان افراد را میدهد که از شیوع ویروس
ر
چه کیس از معلومات استفاده میکند؟
ر
تنها مقامات صحت در ایالت و قلمرو شما دستیس به این معلومات را خواهند داشت ،وتنها به این منظور که با شما
در تماس شده و به شما اطالع بدهند که:
• متوجه چه ر ر
چتی باید بود
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•
•
•

ایا شما نیاز به قر ر ر
نطت دارید
چگونه ،چه وقت و کجا ازمایش شوید ،و
چگونه میتوانید از خود ،خانواده و دوستان خود محافظت کنید.

ر
بیشت در مورد COVID-19
معلومات
این مهم است که از طریق منابع رسیم اگایه دریابید .به  australia.gov.auمراجعه کنید ،به شماره کمک میل ویروس
ر
ترجمای  131 450زنگ
کورونا ) 1800 020 080 (National Coronavirus Helplineو یا به شماره خدمات
بزنید.
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