BE COVIDSAFE

Nainštalujte si a
zaregistrujte aplikáciu
COVIDSafe

1. Stiahnite a nainštalujte
si aplikáciu COVIDSafe
z Apple App Store alebo
Google Play Store.

2. Po inštalácii otvorte aplikáciu, prečítajte si, ako
môžete zabrániť šíreniu, a zvoľte
“I want to help”

I want to help

Prečítajte si informáciu o tom, ako pracuje
COVIDSafe, potom zvoľte “Next”

Next

Preloženú informáciu o tom, ako aplikácia
pracuje, nájdete na
www.health.gov.au/COVIDSafe-language.

3.

Prečítajte si informáciu o registrácii a zachovaní súkromia a zvoľte
“Continue”

Continue

Preložené zásady ochrany osobných údajov sú na web stránke
www.health.gov.au/covidsafe-privacy
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4.

Na zachytávanie vašich informácií musíte dať súhlas. Prosím, prečítajte
si nižšie uvedené vyhlásenie o súhlase s registráciou.
Súhlasím s tým, aby austrálske ministerstvo zdravotníctva
zhromažďovalo nasledovné:
• Moje registračné informácie na umožnenie vyhľadania kontaktov
zdravotníckymi úradníkmi štátu alebo územia.
• Moje kontaktné informácie od iných používateľov COVIDSafe po
pozitívnom výsledku testu na COVID-19
Ak súhlasíte s tým, aby boli vaše registračné a kontaktné informácie
zhromaždené, zvoľte “I agree”

5.

I agree

Na registráciu vyplňte:
• svoje meno (môže byť aj pseudonym)
• svoj vekový rozsah
• svoje poštové smerovacie číslo
S vašim súhlasom budú vaše registračné informácie použité úradníkmi
zdravotníctva štátu alebo územia na to, aby vás kontaktovali, ak ste boli
vystavení koronavírusu.
Po zaznamenaní vašich registračných detailov zvoľte
“Continue”

6.

Continue

Vložte svoje číslo mobilného telefónu a potom zvoľte “Get PIN”
na overenie vášho čísla.

Get PIN

Zdravotnícky úradník použije vase mobilné telefónne číslo v prípade, vaše:
• testujete pozitívne, vás požiada o odovzdanie vašich informácií
• ste bol(a) identifkovaný(á) ako úzky kontakt iného používateľa, ktorý
testoval pozitívne, aby vám poradil, čo máte robiť.
Ak pomáhate priateľovi alebo príbuzným pri stiahnutí aplikácie, je
potrebné stiahnuť aplikáciu na ich telefón a tam uviesť ich telefónické
číslo.

7.

Potom obdržíte textovú správu, ktorá bude obsahovať
6-ciferný PIN kód.
Vložte 6-ciferný PIN kód, potom zvoľte “Verify”

Verify

Ak nedostanete PIN, zvoľte “Resend PIN”
Ak je mobilné číslo nesprávne, zvoľte
“Is this mobile number wrong?”
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8.

Proceed

Zvoľte “Proceed”
na povolenie
Bluetooth a Notifcations (upozornenia). Ak povolíte
upozornenia, dostanete upozornenie, ak nie je aplikácia
COVIDSafe aktívna.
Po úspešnej registrácii zvoľte “Continue”

Continue

Pre Android – zobrazí sa vám výzva na
deaktiváciu optimalizácie batérie. Môžete sa
rozhodnúť zmeniť meno svojho zariadenia.

9.

Po registrácii a udelení povolenia nechajte aplikáciu COVIDSafe aktívnu.
Toto môžete potvrdiť, keď uvidíte na obrazovke “COVIDSafe is active”
COVIDSafe is active

.

10. Keď je aplikácia COVIDSafe aktívna, uchováva si chránenú poznámku o ostatných používateľov
COVIDSafe, v blízkosti ktorých ste sa pohybovali. S vašim súhlasom môžu zdravotnícki úradníci
tieto informácie použiť na kontaktovanie ľudí v prípade, že testujete pozitívne.
Táto informácia zostáva na vašom telefóne 21 dní a nemôže byť sprístupnená bez vášho
súhlasu.
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Dobrovoľné odovzdanie vašich informácií, ak testujete pozitívne
11. Ak testujete pozitívne, bude vás kontaktovať
zdravotnícky úradník vášho štátu alebo
územia, aby vás požiadal o povolenie k
informáciam, zhromaždených aplikáciou
COVIDSafe.
Vtedy na aplikácii zvoľte “Has a health
ofcial contacted you?”
Has a health offcial
contacted you?

Potvrďte, že vás zdravotnícky úradník
požiadal o povolenie k vašim informáciam
zvolením “Yes”

Yes

Ak vás neskontaktoval, zvoľte “No”

No

Na odovzdanie informácií musíte dať súhlas. Bez neho nebudú informácie o úzkych kontaktoch
s vami odovzdané. Po súhlase sa tieto informácie odovzdajú zdravotníckym úradníkom vo
vašom štáte alebo území na to, aby skontaktovali osoby, ktoré boli vystavené vírusu.
Viac informácií o ochrane osobných údajov COVIDSafe nájdete na web stránke
www.health.gov.au/covidsafe-privacy
Ak súhlasíte s dobrovoľným odovzdaním vašich informácií, začiarknite políčko, ktoré
hovorí “I agree”

I agree

. Potom stlačte “Continue”

Continue

12. Zdravotnícky úradník vám pošle PIN kód na odovzdanie
vašich informácií.
Vložte PIN, potom zvoľte “Upload my information”
Upload my information

Continue

Zvoľte “Continue”
na ukončenie procesu. Po
ukončení procesu budú vaše informácie uložené vo vysoko
bezpečnom úložnom systéme.
Zdravotnícky úradník vášho štátu alebo územia bude mať
prístup k informáciam v aplikácii na identifkáciu osôb, s
ktorými ste boli v úzkom kontakte – do 1,5 metra po dobu
15 minút alebo viac.
Toto pomôže údravotníckym úradníkom na rýchlu
identifkáciu osôb, s ktorými ste boli v úzkom kontakte a
ktoré mohli byť vystavené koronavírusu.
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13. Zdravotnícki úradníci vás taktiež môžu kontaktovať, ak ste identifkovaný ako úzky
kontakt s iným používateľom COVIDSafe, ktorý má koronavírus. V tom prípade vám môžu
odporučiť, aby ste sa podrobili testom na virus.

14. Aplikáciu COVIDSafe môžete hocikedy z telefónu odstrániť. Týmto sa z telefónu
odstránia všetky informácie na COVIDSafe aplikácii. Informácie stiahnuté do systému
bezpečného ukladania informácií sa ihneď neodstránia. Tieto budú zničené až keď vyhlási
minister zdravotníctva ukončenie pandémie. Ak chcete odstrániť vaše informácie z
úložného systému skôr, môžete o to požiadať vyplnením žiadosti na vymazanie informácií
na web stránke https://covidsafe-form.service.gov.au/

15. Vaše informácie a súkromie sú zákonom prísne chránené. Prečítajte si pravidlá ochrany
osobných údajov vo vašom jazyku na web stránke www.health.gov.au/covidsafe-privacy.
Ďaľšie informácie a podporu získate na čísle 1800 020 080.
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