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COVIDSafe ਐਪ ਬਾਰ ੇਗੋਪਨੀਅਤਾ ਨੀਤੀ 
ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕ ਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਫੇ ਉਪਰ 

• ਕਕਹੜੀ ਕ ਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ   ੰ  ਕਕਉਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ? 
• ਕ ਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਕਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? 
• ਕ ਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ   ੰ  ਕਕਵੇਂ ਸੰਭਾਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? 
• ਕ ਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ   ੰ  ਕਕਵੇਂ ਵਰਕਤਆ ਅਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? 
• ਕੀ ਕ ਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ   ੰ  ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
• ਕੀ ਵਰਤਣ ਵਾਿਾ ਕ ਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ   ੰ  ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹੰੁਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
• ਗੋਪ ੀਅਤਾ ਬਾਰੇ ਅਗਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
• ਸਾ  ੰ  ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 

COVIDSafe ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਨੀਤੀ ਨ ੂੰ  ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦ ਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ। 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਸਹਤ ਸਿਭਾਗ, ਸਿਸਿਟ੍ਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫੌਰਮੇਸ਼ਨ ਏਜੂੰਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, COVIDSafe ਨ ੂੰ  ਲਾਗ  
ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਹਤ ਅਸਿਕਾਰੀਆਂ (ਸਸਹਤ ਅਸਿਕਾਰੀਆਂ) ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, 
COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂੰਪਰਕੀ ਸੁਰਾਗ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ। 

ਸੂੰਪਰਕੀ ਸੁਰਾਗ, ਸਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜਿਾਿ ਸਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਸਹਤ ਪਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਇਕ ਿੁਸਨਆਦੀ ਅੂੰਗ ਹੈ। ਇਹ 
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਹੈ ਜੋ ਸਕ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਜਹੇ ਸਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਸਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋਣ 
ਜੋ COVID-19 ਨਾਲ ਗਰਸਤ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  COVID-19 ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ 
ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ (ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਜਾਂਚ ਕਰਿਾਉਣੀ ਜਾਂ ਦ ਸਸਰਆਂ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰਸਹਣਾ)। 

ਗੋਪ ੀਅਤਾ  ੀਤੀ ਇਹ ਕ ਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਕ COVIDSafe ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  
Privacy Act 1988 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕਿੇਂ ਸੂੰ ਭਾਸਲਆ ਜਾਿੇਗਾ। COVIDSafe ਐਪ ਦੇ ਿਰਤਣ ਿਾਸਲਆਂ ਅਤੇ ਐਪ 
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਮਿਿ ਤ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਿਚਾਅ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਨ ੂੰ  ਮਈ 
2020 ਸਿੱਚ Privacy Amendment (Public Health Contact Information Act 2020) ਦੇ ਨਾਲ 
ਸੋਸਿਆ ਸਗਆ ਸੀ। 

ਸਸਹਤ ਕਵਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ  ੇ ਕ ਰਧਾਕਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਕ ਸਿਸਿਟ੍ਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫੌਰਮੇਸ਼ਨ ਏਜੂੰਸੀ (ਅਸੀਂ, ਸਾਨ ੂੰ , ਸਾਿੇ) 
ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ COVIDSafe ਿੈਟ੍ਾ ਸਟ੍ੋਰ ਦੀ ਪਰਿੂੰ ਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਿੀ ਸਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਸਸਰਫ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ 
Privacy Act 1988 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਠਾ, ਿਰਤ ਜਾਂ ਪਰਗਟ੍ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਸਹਤ ਸਿਭਾਗ 

https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-policy-for-covidsafe-app#what-personal-information-will-be-collected-and-why-is-it-being-collected
https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-policy-for-covidsafe-app#how-will-personal-information-be-collected
https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-policy-for-covidsafe-app#how-will-personal-information-be-stored
https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-policy-for-covidsafe-app#how-will-personal-information-be-used-and-disclosed
https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-policy-for-covidsafe-app#can-personal-information-be-deleted
https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-policy-for-covidsafe-app#can-a-user-correct-or-access-personal-information
https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-policy-for-covidsafe-app#further-information-about-privacy
https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-policy-for-covidsafe-app#contact-us
https://www.health.gov.au/resources/translated/privacy-policy-for-covidsafe-app-other-languages
https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covidsafe-app
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert
https://www.legislation.gov.au/Latest/C2020C00025
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ਤੁਹਾਿੀ ਸਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕ ਐਪ ਨ ੂੰ  ਿਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਾਰੇ ਇਕੱਠੀ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਸਕਹੜੀ ਸਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਕਉਂ 
ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ COVIDSafe  ਾਿ ਰਕਜਸਟਰ ਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਵਰਤਦੇ ਜਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਟਾ ਅੱਪਿੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 
ਸੰਪਰਕੀ ਸੁਰਾਗ ਿੱਭਣ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ  ਿਈ ਅਸੀਂ ਕ ਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ   ੰ  ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ COVIDSafe ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਕਰਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ  ੰ  ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ  ਿਈ ਸਕਹਮਤੀ ਦੇਣ ਿਈ ਕਹਾਂਗੇ: 

• ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਰ – ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਸੂੰ ਪਰਕੀ ਸੁਰਾਗ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

• ਨਾਮ – ਤਾਂ ਕਕ ਸੰਪਰਕੀ ਸੁਰਾਗ ਿੱਭਣ ਵਾਿੇ ਸੰਬੰਕਧਤ ਕਸਹਤ ਅਕਧਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਕਕ 
ਉਹ ਸਹੀ ਕਵਅਕਤੀ  ਾਿ ਗੱਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ ਰਾ  ਾਮ 
ਕਦੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕਹਿ ਕਦੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਕ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ  ਕਿੀ  ਾਮ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

• ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ – ਤਾਂ ਸਕ ਸਸਹਤ ਅਸਿਕਾਰੀ ਸੂੰ ਪਰਕੀ ਸੁਰਾਗ ਲੱਭਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਲੋੜ੍ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਮਾਮਸਲਆਂ 
ਨ ੂੰ  ਪਸਹਲ ਦੇ ਸਕਣ 

• ਪੋਸਟਕੋਡ – ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਨਾਉਣ ਲਈ ਸਕ ਸਹੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੁਹਾਿੇ ਖੇਤਰ ਸਿੱਚ ਕੂੰ ਮ 
ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਸਹਤ ਅਸਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਿੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੂੰ ਪਰਕੀ ਸੁਰਾਗ ਲੱਭਣ ਦੇ 
ਮਾਮਸਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਸਰਗਰਮੀ ਿਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ 16 ਸਾਿ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਰਪਰਸਤ   ੰ  ਪੰਜੀਕਰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕੀ 
ਡੈਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰ  ਿਈ ਸਕਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ COVIDSafe ਨ ੂੰ  ਵਰਤਦੇ ਹੋ 

ਤੁਹਾਡੀ ਐਪ ਕਸਰਫ ਹੇਠ ਕਦੱਤੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਡੈਟੇ ਹੀ ਕਰਕਾਰਡ ਕਰੇਗੀ: (1) ਵਰਤਣ ਵਾਿੇ ਦੀ ਇ ਕਕਰਪਟਡ ਆਈ 
ਡੀ, (2) ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂ (3) ਦ ਸਰੇ COVIDSafe ਿਰਤਣ ਿਾਸਲਆਂ ਦੇ ਿਸਲਊਟ੍ੁੱ ਥ ਦੇ ਸਸਗਨਲ 
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਅਤੇ (4) ਫੋਨ ਦਾ ਸਨਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਮਾਿਲ ਸਜਸ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਸਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦ ਸਰੇ ਿਰਤਣ ਿਾਸਲਆਂ ਦੇ ਯੂੰ ਤਰਾਂ ਸਿੱਚ ਿੀ ਦਰਿ ਹੋਿੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨਕਸਰਪਟ੍ਿ ਰ ਪ ਸਿੱਚ ਸੂੰ ਭਾਲੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
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ਵਰਤਣ ਵਾਿੇ ਦੀ ਇ ਕਕਰਪਟਡ ਆਈ ਡੀ ਹਰੇਕ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ   ੰ  ਸਿਸਿਟ੍ਲ 
ਟ੍ਰਾਂਸਫੌਰਮੇਸ਼ਨ ਏਜੂੰ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ COVIDSafe ਿੈਟ੍ਾ ਸਟ੍ੋਰ (ਡੈਟਾ ਸਟੋਰ) ਸਿੱਚ 
ਦਰਿ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਜੇ ਸੂੰ ਪਰਕੀ ਸੁਰਾਗ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 

ਕੋਈ ਸਥਾਕ ਕ ਡੈਟਾ (ਉਹ ਡੈਟਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਏਧਰ ਓਧਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਰੱਖਣ ਿਈ ਵਰਕਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) 
ਕਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਕੱਤਰ  ਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤਣ ਵਾਿਾ ਆਪਣੇ ਯੰਤਰ ਉੱਤੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਸੰਪਰਕੀ 
ਡੈਟੇ   ੰ   ਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਕਕਉਂਕਕ ਇਹ ਇ ਕਕਰਪਟਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਪਰਕੀ ਡੈਟੇ   ੰ  ਡੀਕਕਰਪਟ ਕਰ  ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ 
ਕਰ ਾ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਯੰਤਰ ਦੇ ਉਪਰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਸੰਪਰਕੀ ਡੈਟਾ 21 ਕਦ ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਟ 
ਜਾਵੇਗਾ। 

ਅਸੀਂ ਕਕਸੇ ਯੰਤਰ ਉੱਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਡੈਟੇ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ  ਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਇਸ   ੰ  ਕਸਹਤ ਅਕਧਕਾਰੀਆਂ  ਾਿ 
ਸਾਂਝਾ  ਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ COVIDSafe ਿਰਤਣ ਿਾਲਾ ਿੈਟ੍ੇ ਦੇ ਸਟ੍ੋਰ ਸਿੱਚ ਿੈਟ੍ਾ ਅੱਪਲੋਿ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਸਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ COVID-19 ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਂ ਸਵੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 

ਇਕ ਕਸਹਤ ਅਕਧਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ  ਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ SMS ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਪੂੰਨ ਸਤਆਰ 
ਕਰਨ ਲਈ, ਿੈਟ੍ਾ ਸਟ੍ੋਰ ਸਿੱਚ ਤੁਹਾਿਾ ਮੋਿਾਈਲ ਨੂੰ ਿਰ ਦਰਿ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਸਸਹਮਤੀ ਮੂੰ ਗੇਗਾ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ PIN ਦਰਿ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂੰ ਪਰਕੀ ਸੁਰਾਗ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਯੂੰ ਤਰ ਸਿੱਚ ਸਟ੍ੋਰ ਸੂੰ ਪਰਕੀ ਿੈਟੇ੍ 
ਨ ੂੰ  ਸਸਹਤ ਅਸਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ, ਿੈਟ੍ੇ ਸਟ੍ੋਰ ਉੱਤੇ ਅੱਪਲੋਿ ਕਰਨ ਦੀ ਸਸਹਮਤੀ ਦੇਿੋਗੇ। 

ਜੇਕਰ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਵਰਤਣ ਵਾਿੇ ਦੀ COVID-19 ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਂ ਕਵੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕੀ ਡੈਟਾ 
ਅੱਪਿੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਉਹ ਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ  ਾਿ ਸੰਪਰਕ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ । 

ਸਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? 

COVIDSafe ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੈ-ਇੱਛਕ ਹੈ। ਤੁਸੀੂੰ ਸਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ COVIDSafe ਨ ੂੰ  ਸਥਾਸਪਤ ਜਾਂ 
ਹਟ੍ਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਤੁਹਾਡੀ COVIDSafe ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦੇ ਸਹੱਸੇ ਿਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ: 

• SMS ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ PIN ਨ ੂੰ  ਸਫਲਤਾਪ ਰਿਕ ਦਰਿ ਕਰਨ ਦੇ ਿਾਅਦ ਤੁਹਾਿੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਤੁਹਾਡੀ ਇ ਕਕਰਪਟਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਈ ਡੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ COVIDSafe ਖੋਸਲਆ 
ਹੋਿੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਯੂੰ ਤਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਰਹਾ ਹੋਿੇਗਾ। 
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• ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ COVID-19 ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਂ ਸਿੱਚ ਆਈ ਹੋਿੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸਸਹਤ 
ਅਸਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਸਹਮਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  SMS ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਪਰਕੀ ਿੈਟ੍ਾ ਅੱਪਲੋਿ ਕਰਨ ਦੇ 
ਯੋਗ ਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ 

• ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਪਰਕੀ ਡੈਟਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ COVID-19 ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੌਸਿਸਟ੍ਿ ਸਿੱਚ ਆ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਯੂੰਤਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂੰ ਪਰਕੀ ਿੈਟੇ੍ ਨ ੂੰ  ਅੱਪਲੋਿ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

• COVIDSafe ਿਰਤਣ ਿਾਲੇ ਸਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸੂੰ ਪਰਕ ਿੈਟ੍ਾ, ਸਜੱਥੇ ਉਹ ਿਰਤਣ ਿਾਲਾ COVID-19 ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਸਿੱਚ ਪੌਸਿਸਟ੍ਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਯੂੰ ਤਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸੂੰ ਪਰਕ ਿੈਟ੍ਾ ਅੱਪਲੋਿ ਕਰਨ ਦੀ 
ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਜਸ ਸਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਤੁਹਾਿੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਕਕਸੇ ਵੀ ਵਰਤਣ ਵਾਿੇ   ੰ  COVIDSafe ਨ ੂੰ  ਸਥਾਸਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਿੈਟ੍ਾ 
ਸਟ੍ੋਰ ਉੱਤੇ ਸੂੰ ਪਰਕੀ ਿੈਟ੍ਾ ਅੱਪਲੋਿ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਾਅ ਮਸਹਸ ਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ Privacy Act 

1988 ਦੇ ਅਿੀਨ ਸਿਿਰਜਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਚੋਂ ਸਕਸੇ ਿੀ ਚੀਿ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਾਅ ਮਸਹਸ ਸ ਕਰਦੇ 
ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Australian Information Commissioner ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ Australian Federal 

Police ਨ ੂੰ  ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਸਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਸਕਵੇਂ ਸੂੰ ਭਾਸਲਆ ਜਾਵੇਗਾ? 

ਪੰਜੀਕਰ  ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਰਤਣ ਵਾਿੇ ਦੀ ਇ ਕਕਰਪਟਡ ਆਈ ਡੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਡੈਟੇ   ੰ  ਅਸੀਂ ਡੈਟਾ 
ਸਟੋਰ ਕਵੱਚ ਸੰਭਾਿਾਂਗੇ। ਆਸਟਰੇਿੀਆ ਕਵੱਚ ਸਕਥੱਤ ਬੁਕ ਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਕ ਕਿਾਊਡ 
ਆਧਾਕਰਤ ਸਹ ਿਤ ਹੈ, ਕਜਸ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰ  ਡੈਟਾ ਸੰਭਾਿਣ ਿਈ ‘ਬਚਾਅ’ ਸੁਰੱਕਖਆ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਕਚੱਤ 
ਮੰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਜਿੇਂ ਸਕ Privacy Act 1988 ਲਈ ਲੋੜ੍ੀਂਦਾ ਹੈ ਸਸਹਤ ਮੂੰ ਤਰੀ ਿੱਲੋਂ ਸਨਰਿਾਸਰਤ ਕੀਤੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ 
COVIDSafe ਿੈਟੇ੍ ਦੀ ਸਮਆਦ ਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਮੂੰ ਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਿੈਟ੍ਾ ਸਟ੍ੋਰ ਸਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਿੈਟ੍ੇ ਨ ੂੰ  ਸਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਛੇਤੀ ਸੂੰ ਭਿ 
ਹੋਇਆ ਹਟ੍ਾ ਦੇਿਾਂਗੇ। 

ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਦੇ 21 ਕਦ ਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਯੰਤਰ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਡੈਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਟ 
ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੰਤਰ ਤੋਂ COVIDSafe ਨ ੂੰ  ਹਟ੍ਾ ਸਦੂੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸੂੰ ਪਰਕ ਿੈਟੇ੍ ਨ ੂੰ  ਿੈਟ੍ਾ ਸਟ੍ੋਰ ਉੱਤੇ 
ਅੱਪਲੋਿ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

ਸਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਸਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? 

ਕਸਹਤ ਅਕਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕੀ ਸੁਰਾਗ ਿੱਭਣ ਿਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕ ਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ 
ਖੁਿਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹ : 

https://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-complaints/
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• SMS ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਹਾਿੇ ਨੂੰ ਿਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟ੍ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿਾ ਸੂੰ ਪਰਕ ਿੈਟ੍ਾ ਅੱਪਲੋਿ ਕਰਨ ਲਈ 
ਤੁਹਾਿੇ ਮੋਿਾਈਲ ਨੂੰ ਿਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ 

• ਅੱਪਿੋਡ ਹੋਏ ਸੰਪਰਕ ਡੈਟੇ ਕਵੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਿੇ ਦੀ ਇ ਕਕਰਪਟਡ ਆਈ ਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦ ਸਰੇ 
COVIDSafe ਿਰਤਣ ਿਾਸਲਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਸਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਨਾਲ COVIDSafe ਿਰਤਣ ਿਾਲੇ ਦਾ 
ਸੂੰ ਪਰਕ ਸਪਛਲੇ 21 ਸਦਨਾਂ ਸਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ (ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸੂੰ ਪਰਕ) 

• ਸੰਪਰਕੀ ਸੁਰਾਗ ਿੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕਸਹਤ ਅਕਧਕਾਰੀਆਂ   ੰ  ਪੰਜੀਕਰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਵਾਕਿਆਂ 
ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਡੈਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ 

ਵਰਤਣ ਵਾਿੇ ਸੰਪਰਕਾਂ   ੰ  ਅਕਜਹੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਿਾਹ ਕਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ 
ਪਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਿੋੜੀਂਦੇ ਹ  (ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਦ ਸਕਰਆਂ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰਕਹਣਾ)। ਇਹ ਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ  ਾ ਕਰ ਾ ਰਾਜ 
ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾ  ੰ  ਾਂ ਦੀ ਉਿੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕ ਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਖੁਿਾਸਾ ਇਹ ਾਂ ਿਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ: 

• COVIDSafe ਜਾਂ ਿੈਟ੍ਾ ਸਟ੍ੋਰ ਦੀ ਉਸਚੱਤ ਕਾਰਿਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਦਆਨਤਦਾਰੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਸਖਆ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ 
ਿਨਾਉਣ ਲਈ 

• COVIDSafe ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਦੀ ਕੁਲ ਸਗਣਤੀ ਿਾਰੇ ਅੂੰਕਸੜ੍ਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਿੇ-ਪਛਾਣੇ ਤੌਰ 
ਉੱਤੇ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ  

• ਪੁਸ਼ਟ੍ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕ ਸਹੀ ਿੈਟ੍ਾ ਹਟ੍ਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿੈਟ੍ਾ ਸਟ੍ੋਰ ਸਿੱਚ ਸੂੰ ਭਾਲੀ ਸਨਿੱਜੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ 

• Privacy Act 1988 ਦੇ Part VIIIA ਨਾਲ ਸਿੂੰ ਸਿਤ ਜਾਂ ਅਿੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਨ ੂੰ  ਕੂੰਮ ਕਰਨ 
ਅਤ ੇਤਾਕਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਰਤਣ ਿਾਸਤ ੇਦੇਣ ਲਈ 

• Privacy Act 1988 ਦੇ Part VIIIA ਦੇ ਅਿੀਨ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਿਾਸਤ ੇਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ 
ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕੂੰਮਾਂ ਲਈ ਜੇ ਇਹ ਿਰ ਰੀ ਹੋਿੇ 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕ ਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ   ੰ  ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਿਈ  ਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਖੁਿਾਸਾ  ਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਕੀ ਸਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ COVIDSafe ਨ ੂੰ  ਹਟ੍ਾ ਿੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਿੇ ਯੂੰ ਤਰ ਸਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਟ੍ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤੇ ਦ ਸਰੇ ਿਰਤਣ ਿਾਸਲਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਿਾ ਸੂੰ ਪਰਕ ਿੈਟ੍ੇ ਨ ੂੰ  ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਿੂੰਦ ਹੋ 
ਜਾਿੇਗਾ। 

COVIDSafe ਨ ੂੰ  ਹਟ੍ਾਉਣ ਨਾਲ ਸਪਛਲੇ 21 ਸਦਨਾਂ ਸਿੱਚ ਿੈਟ੍ਾ ਸਟ੍ੋਰ ਉੱਤੇ ਅੱਪਲੋਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਿੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਕਸੇ ਹੋਰ ਿਰਤਣ ਿਾਲੇ ਦੇ ਯੂੰਤਰ ਉੱਤੇ ਦਰਿ ਹੋਏ ਤੁਹਾਿੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਿੈਟ੍ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ 
ਹਟ੍ੇਗਾ, ਸਜਹੜ੍ਾ ਅਜੇ ਿੀ ਿੈਟ੍ਾ ਸਟ੍ੋਰ ਉੱਤੇ ਅੱਪਲੋਿ ਕਰਕੇ ਸੂੰ ਪਰਕੀ ਸੁਰਾਗ ਲੱਭਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਿਰਸਤਆ 
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ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿੈਟ੍ਾ ਸਟ੍ੋਰ ਉੱਤੇ ਅੱਪਲੋਿ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਿੀ ਸੂੰ ਪਰਕ ਿੈਟ੍ਾ ਹਟ੍ਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 
ਸਪੱਸ਼ਟ੍ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਟ੍ਾਉਣ ਲਈ ਕਸਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਕੀ ਕੋਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਸਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਜਾਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਠੀਕ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

• ਆਪਣੀ ਪੰਜੀਕਰ  ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ   ੰ  COVIDSafe ਨ ੂੰ  ਹਟ੍ਾ ਕੇ ਦੋਿਾਰਾ ਸਥਾਸਪਤ ਕਰਕੇ ਿਦਲੋ 

• ਸਾਿੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਡੈਟਾ ਸਟੋਰ ਕਵੱਚ ਰੱਖੀ ਪੰਜੀਕਰ  ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ   ੰ  ਹਟਾਓ 

• COVIDSafe ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਿ ਕਰੋ 

ਤੁਹਾਡੇ COVIDSafe ਿੈਟ੍ੇ ਦੀ ਿੱਿ ਤੋਂ ਿੱਿ ਸੁਰੱਸਖਆ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਿਨਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਿੈਟ੍ਾ ਸਟ੍ੋਰ ਸਿੱਚ ਰੱਖੇ 
ਗਏ ਤੁਹਾਿੇ ਿੈਟ੍ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। 

ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

COVIDSafe ਐਪ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਹੱਕਾਂ ਿਾਰ ੇਅਗਲੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Australian Information 

Commissioner ਦਾ ਦਫਤਰ ਆਧਾਰ ਕਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਆਸਟਰੇਿੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ COVIDSafe ਐਪ 
ਉਪਰ Privacy Act 1988 ਸਕਿੇਂ ਿਾਗ  ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ 

 
 
COVIDSafe ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਪੁੱ ਛਸਗੱਛਾਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ 
 

https://covidsafe-form.service.gov.au/
https://covidsafe-form.service.gov.au/
https://www.health.gov.au/contacts/departmental-privacy-enquiries


 

Privacy policy for COVIDSafe app - 12072020 - Punjabi 

COVIDSafe ਦੀ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਿਾਰੇ ਿਿੇਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਿਾਰੇ ਪੱੁਛਸਗੱਛ ਜਾਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਿੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। 
 

ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਅਫਸਰ privacy@dta.gov.au 

ਫੋ    02 6120 8707 
ਡਾਕ ਲਈ ਪਤਾ: 
Digital Transformation Agency 

GPO Box 457, Canberra, ACT 2601 

 
ਗੋਪ ੀਅਤਾ ਅਫਸਰ ਆਮ ਕਕਸਮ ਦੀਆਂ ਪੱੁਛਾਂ-ਕਗੱਛਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿੈਣ ਿਈ ਆਸਟਰੇਿੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਸਹਤ 
ਕਵਭਾਗ ਕੋਿ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਗਪੋ ੀਅਤਾ ਅਫਸਰ ਕ ਿੱਜਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਕਸੇ ਕਵਅਕਤੀਗਤ ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਉਪਰ Privacy 

Act 1988 ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅ ੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਕ ਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਿੰਘਣਾਵਾਂ   ੰ  Australian 

Information Commissioner ਦੇ ਦਫਤਰ ਕੋਿ ਭੇਜਣ ਦੀ ਿੋੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
 
ਇਸ ਦੇ ਬਦਿ ਕਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

• Australian Information Commissioner ਦੇ ਦਫਤਰ ਕੋਿ ਕਸੱਧੀ ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ/ਜਾਂ 
• Australian Federal Police ਕੋਿ ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ: 
07 ਜੁਿਾਈ 2020 
ਟੈਗ:  

• Communicable diseases 

• Emergency health management 

 

mailto:privacy@dta.gov.au
https://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-complaints/
https://www.afp.gov.au/contact-us/report-commonwealth-crime
https://www.health.gov.au/health-topics/communicable-diseases
https://www.health.gov.au/health-topics/emergency-health-management

