BE COVIDSAFE

COVIDSafe એપ મેળવો
અને તેમાં નોંધણી કરાવો.

1. Apple App Store અથવા
Google Play Store માંથી
COVIDSafe એપ મેળવો અને
તેમાં નોંધણી કરાવો.

2. એકવાર મેળવ્ા પછી, એપ ખોલીને આપણે ફેલાવાને કેવી રીતે
રોકી શકીએ છીએ, તે વવષે વાંચો અને પછી ‘I want to help’
(હુ ં મદદ કરવા માંગ ુ છં)ની પસંદગી કરો.

I want to help

COVIDSafe કેવી રીતે કામ કરે છે તે વવષેની માહિતી વાંચો,
પછી ‘Next’ (આગળ) પસંદ કરો

Next

COVIDSafe એપ કેવી રીતે કામ કરે છે તે અંગેની અનુવાહદત
માહિતી માટે www.health.gov.au/COVIDSafe-languageની
મુલાકાત લો.

3.

નોંધણી અને ગોપની્તા અંગેની માહિતી વાંચો પછી ‘Continue’ (ચાલુ રાખો) પસંદ કરો
Continue
અનુવાહદત ગોપની્તા નીવત, તમે
www.health.gov.au/covidsafe-privacy પર વાંચી શકો છો.
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4.

ે તમાર,ે તમારી સમવત
તમારી માહિતી એકઠી કરવા દવા
ં
આપવી જરૂરી છ.ે કૃપા કરી, નીચેન ુ ં
નોંધણીનુ ં સમવત
ં
વવધાન વાચશો.
ં
હુ ં ઓસ્ટ્ ેલલ્ાના આરોગ્ ખાતાને, નીચેની માહિતીઓ એકઠી કરવાની સંમવત આપ ુ ં છ:ં
•

ે
રાજ્ અને પ્રદશના
આરોગ્ અવધકારીઓ, સપકમાં
ં ્ક
આવેલાઓને શોધી શકે તે માટ,ે
મારી નોંધણીની માહિતી.

•

ુ
તેઓની COVID-19ની પહરક્ષણમાં િકારાતમક પષ્ટ
થ્ા બાદ, જે તે COVIDSafe
ઉપ્ોગકતા્કઓ પાસેથી મારી સપકની
ં ્ક
માહિતી.
ે માટે સમત
જો તમે તમારી નોંધણી અને સંપકની
્ક
માહિતી એકઠી કરવા દવા
ં
િો, તો ‘I agree’
(હુ ં સમત
ં
છ)ં

5.

I agree

પસંદ કરો

નોંધણી માટે નીચેની માહિતી આપો:
•

તમારં ુ નામ (તે એક ઉપનામ પણ િો્ શકે છે )

•

તમારી વય શ્ેણી

•

તમારો પોસ્ટકોડ
જો તમે કોરોનાવા્રસના સંપક્ક માં આવ્ા િશો, તો તમારી સંમવત થકી, રાજ્ અને પ્રદે શના આરોગ્
અવધકારીઓ, તમારો સંપક્ક કરવા તમારી નોંધણીની માહિતીનો ઉપ્ોગ કરશે.
એકવાર તમે તમારી નોંધણીની માહિતી આપી દીધી પછી ‘Continue’ (ચાલુ રાખો) પસંદ કરો
Continue

6.

ુ
તમારો મોબાઇલ નબર
ં
દાખલ ક્ા્ક પછી, તમારા નબરની
ં
પષ્ટ
કરવા માટે ‘Get PIN’ (વપન મેળવો)
Get PIN

પસંદ કરો.

તમારો સંપક્ક કરવા એક આરોગ્ અવધકારી તમારા મોબાઇલ નબરનો
ં
ઉપ્ોગ કરશે, જો:
•

ે
તમારંુ પહરક્ષણ િકારાતમક આવે, તો તમારી માહિતી અપલોડ કરવાનુ ં તમને કિવા

•

અન્ COVIDSafe ઉપ્ોગકતાન
્ક ુ ં પહરક્ષણ િકારાતમક આવે, કે જેના વનકટના સંપક્ક માં તમે આવ્ા
િોવાનુ ં જણાયુ ં િો્, તો શું કરવું તે અંગે તમને સલાિ આપવા.
જો તમે કોઇ વમત્ર કે કુ ટુંબીને એપ મેળવવામાં મદદ કરી રહ્ા િો્, તો તમારે તેમના ફોનમાં એપ
ે .
મેળવવી પડશે અને એપમાં તેમનો ન બર
ં
દાખલ કરવાનો રિશે

7.

ત્ારબાદ તમે, ૬ – અંકવાળી વપન ધરાવતો એક લેલખત સંદેશો મેળવશો.
તે ૬-અંકની પપન દાખલ કરો, ત્ાર બાદ ‘Verify’ (પુષ્ટ કરો)

Verify

પસંદ કરો

જો તમને વપન ના મળે , તો ‘Resend PIN’ (વપન ફરીથી મોકલો) પસંદ કરો
જો મોબાઇલ નંબર સાચો ન િો્ તો, ‘Is this mobile number wrong?’
(શું આ મોબાઇલ નંબર ખોટો છે ?) પસંદ કરો
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8.

ે સક્રિય કરવા ‘Proceed’ (આગળ વધો) Proceed
ૂ
બ્ટુ ુથ અને સચનાઓન
ૂ
સહરિ્ કરવાન ુ ં પસંદ કરશો તો, જો COVIDSafe
પસંદ કરો. જો તમે સચનો
ૂ
સહરિ્ નહિ િો્ તો તમને સચના
મળશ.ે
એકવાર તમે સફળતાપ ૂવ્કક નોંધણી કરાવી લો, પછી ‘Continue’
(ચાલુ રાખો)

Continue

પસંદ કરો.

એન્ડ્ોઇડ મા્ટે , તમને બેટરી ઓપટીમાઇઝેશન (બેટરીને ઉત્તમ સસ્થવતમાં
રાખવાના વવકલપ)ને વનષ્રિ્ કરવાનુ ં કિેવામા ં આવશે. તમે તમારા
ઉપકરણનુ ં નામ બદલી શકો છો.

9.

એકવાર તમે નોંધણી કરાવી દઇને સંમવત આપી દીધી, પછી COVIDSafe એપને સહરિ્
રાખો. જો તમને, તમારા એપ સ્રિીન પર ‘COVIDSafe is active’ (COVIDSafe સહરિ્ છે )
COVIDSafe is active

એવું દે ખા્ તો, તે આની પુષ્ટ કરે છે .

ુ
10. જ્ારે સહરિ્ િો્ ત્ાર,ે COVIDSafe તમે જેની નજીકમાં રહ્ા િો્, તેવા અન્ COVIDSafe ઉપ્ોગકતા્કઓની સરલક્ષત
નોંધ રાખે છે . જો તમારંુ પહરક્ષણ િકારાતમક આવ,ે તો તમારી સમવતથી,
ં
આરોગ્ અવધકારોઓ આ માહિતીનો ઉપ્ોગ
લોકોનો સંપક્ક કરવામાં કરી શકે છ.ે
આ માહિતી તમારા ફોનમાં ૨૧ હદવસ રિ ે છે અને તમારી સમવત
ં
વવના તે મેળવી શકાતી નથી.
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જો તમારં ુ પક્રક્ષણ હકારાતમક આવે તો સવવૈચ્છિક રીતે તમારી માક્હતી અપલોડ કરવી
11.

જો તમારંુ પહરક્ષણ િકારાતમક આવશે તો, તમારા રાજ્
અથવા પ્રદે શના એક આરોગ્ અવધકારી, COVIDSafe એપ
દ્ારા એકઠી કરવામાં આવેલી માહિતી મેળવવા, તમારી સમવત
ં
માંગવા માટે તમારો સંપક્ક કરશે.
એપમાથી
ં ‘Has a health ofcial contacted you?’
(શું કોઇ આરોગ્ અવધકારીએ તમારો સપક
ં ્ક ક્યો છે )
Has a health offcial
contacted you?

પસંદ કરો.

એક આરોગ્ અવધકારીએ તમને તમારી માહિતી અપલોડ
કરવાનુ ં કહંુ છે , તેની પુષ્ટ ‘Yes’ (િા) પસદ
ં કરીને કરશો.
Yes
જો આરોગ્ અવધકારીએ તમારો સંપક્ક ના ક્યો િો્ તો, ‘No’ (ના)

No

પસંદ કરો.

તમારી માહિતી અપલોડ થવા દે વા તમારે સંમવત આપવી જરૂરી છે . તમારી સંમવત વગર, તમારા નજીકના સપક
ં ્ક માં
આવેલાઓની માહિતી અપલોડ કરવામા ં આવશે નહિં. જો તમે સંમવત આપશો તો, તમારી નજીકના સપક
ં ્ક માં આવેલાઓની
માહિતી અપલોડ કરવામાં આવશે અને વા્રસના સંપક્ક માં આવ્ા િોવાની શક્યતાવાળા લોકોનો સંપક્ક કરવા માટે રાજ્
અથવા પ્રદે શના અવધકારીઓને તે આપવામાં આવશે.
વધુ વવગતો માટે તમે, COVIDSafe ગોપની્તા નીવત
www.health.gov.au/covidsafe-privacy પર વાંચી શકો છો.
જો તમે તમારી માહિતી સ્વેચછાએ અપલોડ કરવા સંમવત આપતા િો તો,
‘I agree’ (હંુ સંમત છ)ં વાળં ખાનુ ં ટીક કરો.

I agree . ત્ાર પછી ‘Continue’ (ચાલુ રાખો) પસ દ
ં કરો Continue

12. તમારી માહિતી અપલોડ કરવા માટે, જે તે આરોગ્ અવધકારી એક વપન મોકલશે.
વપન દાખલ કરો, પછી ‘Upload my information’ (મારી માહિતી અપલોડ કરો)
Upload my information

પસંદ કરો

Continue
પસંદ કરો.
પ્રહરિ્ા પ ૂણ્ક કરવા માટે ‘Continue’ (ચાલુ રાખો)
એકવાર તમે પ્રહરિ્ા પ ૂણ્ક કરો એટલે માહિતીનો સંગ્રિ, અત્ંત સુરલક્ષત સંગ્રિ
પ્રણાલીમાં થા્ છે .
તમારા રાજ્ અથવા પ્રદે શના આરોગ્ અવધકારી, એપમાંની માહિતીનો ઉપ્ોગ,
તમે જેના નજીકના સંપક્ક માં – ૧૫ મીનીટ કે તેથી વધુ સમ્ માટે ૧.૫ મીટર
સુધીના અંતરે , આવ્ા િતા તેમને શોધવા માટે કરે છે .
આના થકી આરોગ્ અવધકારીઓને, તમે જેમની નજીક િતા અને જેઓ વા્રસના
સંપક્ક માં આવ્ા િોવાની શક્યતા િો્, તેવા લોકોને ઝડપથી સ ૂલચત કરવામાં
મદદ મળશે.
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13. જો તમે, કોરોનાવા્રસ ધરાવતા અન્ COVIDSafe એપ ઉપ્ોગકતા્કના નજીકના સપકમાં
ં ્ક
આવ્ા િોવાનુ ં જણાશે,
તો પણ આરોગ્ અવધકારી તમારો સંપક્ક કરી શકે છે . આ હકસ્સામાં, તે આરોગ્ અવધકારી, તમારે વા્રસ માટે પહરક્ષણ
કરાવવાની જરૂર છે , તેવી સલાિ આપી શકે.

ે
14. તમે ગમે ત્ારે તમારા ફોનમાંથી COVIDSafe એપ ભસી
ં ૂ નાંખી શકો છો. આમ કરવાથી, તમારા ફોનમાં રિલ
ુ
ે માહિતી તરત નાશ પામશે
COVIDSafe એપમાંની બધી જ માહિતી નાશ પામશે. સરલક્ષત
માહિતી સગ્રિ
ં
પ્રણાલીમા ં રિલ
ૂ ્ક થ્ાની જાિેરાત કરશ,ે ત્ારે તેનો નાશ કરવામાં આવશે. જો તમારે સંગ્રિ
નહિં. જ્ારે આરોગ્ મંત્રી મિામારી પણ
ે નાશ કરાવવી િો્ તો તમે,
પ્રણાલીમાંની તમારી માહિતી વિલી
ે ડીલીશન (માહિતીનો નાશ કરાવવો)
https://covidsafe-form.service.gov.au/ પર રિેલ ું અમારંુ COVIDSafe ડટા
ફારમ ભરી શકો છો.

ુ રીતે સરલક્ષત
ુ
ે
15. તમારી માહિતી અને ગોપની્તા, કા્દા િઠળ
ચસ્ત
છે . તમારી ભાષામાં ગોપની્તા નીવત
www.health.gov.au/covidsafe-privacy પર વાંચશો.
બીજી માહિતી અને મદદ માટે , ૧૮૦૦ ૦૨૦ ૦૮૦ પર ફોન કરશો.
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