Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη νέα εφαρμογή COVIDSafe:
Σχεδόν 5 εκατομμύρια Αυστραλοί έχουν ήδη κατεβάσει την εφαρμογή COVIDSafe.
Ενθαρρύνονται όλοι οι Αυστραλοί με κινητό τηλέφωνο να κατεβάσουν την εφαρμογή και να
βοηθήσουν στην επιβράδυνση της εξάπλωσης του κορωνοϊού και να υποστηρίξουν τη
χαλάρωση των περιορισμών.
Τι είναι η εφαρμογή COVIDSafe;
Η εφαρμογή COVIDSafe είναι ένα νέο εργαλείο δημόσιας υγείας που βοηθά στην
επιβράδυνση της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην Αυστραλία. Θα βοηθήσει να κρατήσει
τους Αυστραλούς ασφαλείς επιταχύνοντας τη διαδικασία ειδοποίησης ατόμων που έχουν
έρθει σε επαφή με άτομο που πάσχει από κορωνοϊό. Η εφαρμογή είναι επιπλέον των
πρακτικών καλής υγιεινής και ασφαλούς σωματικής απόστασης, καθώς και των αυξημένων
εξετάσεων του πληθυσμού.
Η εφαρμογή λειτουργεί στο παρασκήνιο του τηλεφώνου σας καθώς κάνετε τις διάφορες
δουλειές της ημέρας σας. Χρησιμοποιεί τεχνολογία Bluetooth για να βρει άλλους χρήστες
με COVIDSafe και καταγράφει την ημερομηνία, την ώρα, την απόσταση και τη διάρκεια της
επαφής. Η εφαρμογή δεν καταγράφει την τοποθεσία σας. Η εφαρμογή εντοπίζει τη
συσκευή με την οποία βρίσκεστε εντός 1,5 μέτρου για 15 λεπτά ή περισσότερο.
Αυτές οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και αποθηκεύονται στην εφαρμογή στο
τηλέφωνό σας. Ούτε εσείς δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτές.
Τα στοιχεία επαφής αποθηκεύονται στην εφαρμογή μόνο για 21 ημέρες και μετά από αυτό
το χρονικό διάστημα διαγράφονται αυτόματα. Αυτή η περίοδος επιτρέπει τη μέγιστη
περίοδο επώασης 14 ημερών του ιού και το χρόνο που απαιτείται για την επιβεβαίωση ενός
θετικού αποτελέσματος εξέτασης.
Πώς ρυθμίζω την εφαρμογή;
Μπορείτε να την κατεβάσετε από καταστήματα εφαρμογών της Android και της iOS. Η
εφαρμογή είναι δωρεάν και το κατέβασμά της είναι εθελοντικό.
Μετά το κατέβασμα, εγγραφείτε εισάγοντας ένα όνομα, αριθμό τηλεφώνου, ταχυδρομικό
κώδικα και εύρος ηλικίας.
Όταν ο COVID-19 δεν αποτελεί πλέον κίνδυνο, θα σας ζητηθεί να διαγράψετε την εφαρμογή
COVIDSafe από το τηλέφωνό σας. Αυτό θα διαγράψει όλες τις πληροφορίες που είναι
αποθηκευμένες στην εφαρμογή.
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Πώς η COVIDSafe βοηθάει την προστασία της κοινότητας;
Εάν έχετε διαγνωστεί με τον COVID-19, οι αξιωματούχοι υγείας της πολιτείας και της
επικράτειας θα σας ζητήσουν πληροφορίες για όλα τα άτομα που έχετε έρθει σε επαφή
πρόσφατα. Εάν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή, μπορείτε να επιλέξετε να δώσετε στους
αξιωματούχους υγείας πρόσβαση στις πληροφορίες της εφαρμογής (που θα έχει
καταγράψει με ποιο άτομο ήσασταν σε στενή επαφή). Αυτό θα επιτρέψει στους
αξιωματούχους υγείας να επικοινωνήσουν με αυτά τα άτομα πιο γρήγορα και να
αποτρέψουν την εξάπλωση του ιού.
Ποιος θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες;
Μόνο οι αξιωματούχοι δημόσιας υγείας στην πολιτεία ή την επικράτειά σας θα έχουν
πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και μόνο έτσι μπορούν να επικοινωνήσουν και να σας
ενημερώσουν:
• τι να προσέξετε
• εάν πρέπει να μπείτε σε καραντίνα
• πώς, πότε και πού να κάνετε εξέταση και
• πώς μπορείτε να προστατέψετε τον εαυτό σας, την οικογένεια και τους φίλους σας.

Περισσότερες πληροφορίες για τον COVID-19
Είναι σημαντικό να ενημερώνεστε μέσω επίσημων πηγών. Επισκεφτείτε το australia.gov.au,
καλέστε την Εθνική Γραμμή Βοήθειας Κορωνοϊού στο 1800 020 080 ή την υπηρεσία
μετάφρασης και διερμηνείας στο 131 450.
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