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 COVID-19 أداة جديدة للمساعدة في إبطاء انتشار 

 .في أستراليا كورونااالجتماعي، للمساعدة في إبطاء انتشار فيروس  باعدهو أداة جديدة ، إلى جانب االختبار والنظافة الجيدة والت  COVIDSafe تطبيق

الحفاظ على سالمة األستراليين من خالل تسريع عملية إخطار األشخاص الذين كانوا على  سيساعد في و هو فقط عن الصحة.  COVIDSafe تطبيق

 :إلخبارك للفيروس  يتصل بك مسؤولو الصحة بالوالية واإلقليم إذا كنت قد تعرضت وف اتصال مع شخص مصاب بفيروس كورونا. س

 عليك مالحظته  ي ذال ما •

 إذا كنت بحاجة إلى الحجر الصحي  •

 وأين يتم إجراء االختبار كيف ومتى   •

 .كيف تحمي نفسك وعائلتك •

من متجر التطبيقات الخاص بك. سيُطلب منك إدخال اسم ورقم هاتف ورمز بريدي وفئة    COVIDSafe طوعي ومجاني. يمكنك تنزيلهو  التطبيق 

 .مرجعي عمرية. يتم تحميل هذه المعلومات إلى نظام تخزين بيانات آمن للغاية وتستخدم إلنشاء رمز 

يستخدم البلوتوث للعثور على مستخدمي التطبيق اآلخرين. يسجل بأمان الرموز المرجعية لمستخدمي  ويعمل التطبيق في الخلفية على هاتفك أثناء يومك.  

 .مسافة ومدة االتصال الوقت وال تاريخ والالتطبيق الذين تتواصل معهم ، إلى جانب 

 .كان الذي تتواجد به ال يسجل الم

 .يمكنك الوصول إليهاحتى أنت ر معلومات االتصال هذه وتخزينها في التطبيق على هاتفك. وال يتم تشفي 

، والوقت المستغرق  يوما   14فقط. تسمح هذه الفترة بالفترة القصوى من حضانة الفيروس لمدة  يوما   21يتم تخزين معلومات االتصال في التطبيق لمدة 

 .في التطبيق تلقائيا   يوما   21 ذالمعلومات األقدم من  لتأكيد نتيجة اختبار إيجابية. يتم حذف

واألقليم الحصول على معلومات حول كل شخص اتصلت به    ة، فسوف يطلب منك مسؤولو الصحة في الوالي  COVID-19بـ بإصابتك تشخيص الإذا تم 

على   - بواسطة التطبيق عن األشخاص الذين كنت على اتصال وثيق بهم يمكنك اختيار منحهم إمكانية الوصول إلى المعلومات التي تم التقاطها و. مؤخرا  

 .دقيقة أو أكثر 15متر لمدة  1.5بعد 

كانوا حولهم  هم االشخاص الذين في الوقت الحاضر، يعتمد العثور على األشخاص الذين ربما تعرضوا للفيروس على قدرة األشخاص على تذكر من 

 .تجعل هذه العملية أسرع وأكثر دقة.COVIDSafe .. غير أن بهمومعرفة تفاصيل االتصال 

ذين كانوا  ال يمكن استخدام المعلومات الموجودة في التطبيق إال من قبل السلطات الصحية بالوالية والمقاطعة، وفقط للمساعدة في إخطار األشخاص ال

 .خرى جريمة جنائيةطريقة أ  على اتصال بشخص مصاب بفيروس كورونا. يعتبر استخدام بيانات التطبيق بأي  

 .وقت  يمكنك حذف التطبيق ومعلوماته من هاتفك في أي  

سيؤدي هذا إلى حذف جميع معلومات التطبيق  ومن هواتفهم.   COVIDSafe عندما ينتهي الوباء هنا في أستراليا، سيُطلب من المستخدمين حذف تطبيق

 .ن المعلومات في نهاية الوباء المعلومات الموجودة في نظام تخزي  حذفعلى هاتف الشخص. كما سيتم 

 .ممكنا   غير خالف ذلك و  الموجودةالقيود   خفيف سيساعد استخدام التطبيق الحكومات على التحرك بسرعة أكبر لت 

 www.health.gov.au، قم بزيارة  COVIDSafeوتطبيق  كورونالمزيد من المعلومات حول فيروس  
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