यह ाँ नय ाँ COVIDSafe य प्सको ब रेम तप ईले के ज न्नु आवश्यक छ संलग्न छन्:
लगभग ५० लाख अष्ट्रेललयालीले COVIDSafe याप्स डाउनलोड गरिसके का छन। मोबाइल फोनका भएका सम्पूर्ण अष्ट्रेललयालीहरू याप्स प्राप्त गनण ि
कोिोनाभाइिसको लिस्तािलाई सुस्त बनाउन ि प्रलतबन्धहरूको सहजतालाई समर्णन गनण प्रोत्सालहत गरिन्छ।
COVIDSafe य प्स के हो?
COVIDSafe याप्स अष्ट्रेललयामा कोिोनाभाइिसको लिस्तािलाई सस्ु त बनाउने मद्दत गनणको लालग एउटा नयााँ सािणजलनक स्िास््य उपकिर् हो। यसले
कोिोनाभाइिस भएको कसैसाँग सम्पकण िाखेका मालनसहरूलाई सलू ित गने प्रलियालाई लछटो बनाई अष्ट्रेललयालीहरूलाई सिु लित िाख्न मद्दत गर्णछ। यो
याप्स िाम्रो स्िच्छता ि शािीरिक र्िू ी अभ्यासको सार्सार्ै जनसख्ं याको बढ्र्ो पिीिर्को लालग हो।
तपाईको लर्नको बािे मा लहाँड्र्ा याप्सले तपाईको फोनको पृष्ठभलू ममा िललिहने गर्णछ। यसले COVIDSafe याप्सको सार् अन्य फोनहरू फे ला पानण
ब्लुटुर् प्रयोग गर्णछ ि लमलत, समय, र्िू ी ि सम्पकण को अिलध िे कडण गर्णछ। याप्सले तपाइाँको स्र्ान िे कडण गर्ैन। याप्सले तपाइाँ १.५ लमटिको र्िु ीमा १५
लमनेट सम्म िा सो भन्र्ा बढी िहेको उपकिर् यार् गर्णछ।
यो जानकािी ईलन्िप्टेड हुन्छ ि तपाईको फोनको याप्समा भण्डािर् हुन्छ। तपाईलें पलन यसलाई पहुिाँ गनण सक्नुहुन्न।
सम्पकण जानकािीहरु के िल २१ लर्नको लालग मात्र याप्समा भण्डािर् हुन्छ ि त्यस पछालड आफै मेलटन्छन्। यस अिलधले भाइिसको अलधकतम १४ लर्न
ऊष्ट्मायन अिलधको लालग अनुमलत लर्न्छ, ि यो समयले एक सकािात्मक पिीिर् परिर्ामको समयको पुलि गर्णछ।
मैले य प्स कसरी र ख्न सक्दछु?
तपाई ंयसलाई Android ि iOS को याप्स स्टोिहरूबाट डाउनलोड गनण सक्नुहुनेछ। याप्स लन: शल्ु क हो ि यसलाई डाउनलोड गनुण स्िैलच्छक हो।
डाउनलोड गिे पलछ, तपाईले नाम, फोन नम्बि, पोि कोड ि उमेिको र्ायिा प्रलिि गिे ि र्ताण गनुणहनु ेछ।
जब COVID-19 र्प जोलखमको रूपमा हुर्ाँ ैन, तपाईलाई
ं आफ्नो फोनबाट COVIDSafe अनुप्रयोग मेटाउन प्रेरित गरिनेछ। यसले याप्समा भण्डािर्
गरिएका सबै जानकािीहरु पलन मेटाउनेछ।
COVIDSafe ले समुद यल ई कसरी संरक्षण गनन मद्दत गदनछ?
यलर् तपाइाँ COVID-19 बाट संिमलर्त हुनु भयोभने, िाज्य ि िेत्र स्िास््य अलधकािीहरूले तपाइाँसाँग हालसाल सम्पकण मा आएका सबैको बािे मा
जानकािी माग्नेछ। यलर् तपाईलें याप्स डाउनलोड गनुण भएको छ भने, तपाई ंस्िास््य अलधकािीहरूलाई याप्समा िहेको जानकािीमा पहुिाँ लर्न िोज्न
सक्नुहुन्छ (जुन तपाईसाँं ग नलजकको सम्पकण मा िहेको व्यलिको िे कडण हुनेछ)। यसले स्िास््य अलधकािीहरुलाई ती व्यलिहरुलाई अत्यालधक िााँडो सम्पकण
गनण ि भाइिस को प्रसाि लाई िोक्न सिम गर्णछ।
ज नक री कसले प्रयोग गनेछ?
के िल तपाईको
ं िाज्य िा इलाकामा सािणजलनक स्िास््य अलधकािीहरूलाई मात्र यो जानकािीको पहुिाँ हुनेछ, ि के िल लतनीहरूले सम्पकण गनण ि
तपाईलाई
ं सूलित गनण सक्र्छन्:
• के खोज्नु पर्णछ
•

के तपाईलाई एकलिा (क्िािे न्टाईन)मा िहनु आिश्यक पछण

•

कसिी, कलहले ि कहााँ परििर् गरिनु पनेछ, ि

•

कसिी तपाईले तपाईआफु ि आफ्नो परििाि ि सार्ीभाईहरुलाई सिं िर् गनण सक्नुहुनेछ।

COVID-19 को ब रेम थप ज नकीको ल गग
आलधकािी श्रोतहरुको माध्यमबाट सूलित िहनु महत्िपर्ू ण छ। australia.gov.au मा हेनणहु ोला, िालष्ट्रय कोिोनाभाईिस मद्दत लाईन(National
Coronavirus Helpline) को १८०० ०२० ०८० मा िा रान्सलेलटंङ्ग एण्ड ईन्टिप्रेलटङ् ग सलभणस को १३१ ४५० मा फोन गनणहु ोला।
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