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تسجیل الوصول باستخدام رمز االستجابة السریعة - (Arabic) العربیة

Home

Introduction text
Service Victoria معلومات حول كیفیة تسجیل الوصول إلى المصالح التجاریة التي تزورھا باستخدام رمز االستجابة السریعة وتطبیق
Content components

كيفية تسجيل الوصول
1. افتح تطبيق الكاميرا ثم ضع هاتفك فوق رمز ا��ستجابة ال��يعة.

2. اضغط على الرابط الذي يظهر على الشاشة.

3. أدِخل بياناتك وانقر على "تسجيل الوصول إلى هذا الموقع"

.Service Victoria قم بتنزيل تطبيق

لماذا يتعّين عليَّ تسجيل الوصول؟
عندما تقوم بتسجيل وصولك يؤدي ذلك إلى إنشاء سجل بوقت وتاريخ زيارتك للمكان.

هذا يعني أنه في حالة تف�� فيروس كوفيد -19 يمكن لجهات تتبّع المخالطة الوصول ب��عة إلى بياناتك وا��تصال بك، إذا كنت قد
زرت مكاًنا عاًما ُيحتمل أن تكون قد تعرّضت فيه للفيروس. سيساعد ذلك في احتواء تف�� الوباء.

أين يتعّين عليَّ تسجيل الوصول؟
Victorian Government QR Service يجب أن تطلب جميع ا��ماكن والمرافق التالية من جميع الزائرين تسجيل الوصول باستخدام

(Victorian Government Application Programming Interface (API أو نظام رقمي لحفظ السج��ت مرتبط ِب

الضيافة (بما في ذلك مرافق تقديم الطعام وال��اب، مثل المقاهي والمطاعم والحانات والبارات والنوادي الليلية
والكاريوكي والفنادق باستثناء خدمة الوجبات الجاهزة).

صا��ت اللياقة البدنية وا��ستجمام وصا��ت ا��نشطة الرياضة المجتمعية (بما في ذلك النوادي الرياضية ومراكز لعب
ا��طفال وصا��ت التزلج الداخلية ومراكز الترامبولين الداخلية التي يتواجد فيها عاملون وكذلك الخالية من العاملين)

المرافق الخارجية للياقة البدنية وا��ستجمام وا��نشطة الرياضية المجتمعية
المسابح والمنتجعات الصحية والساونا وغرف البخار والينابيع (المساحات الداخلية والخارجية، بما في ذلك ا��قسام التي

فيها ماء وكذلك الخالية من الماء)
صالونات تصفيف الشعر والتجميل والعناية الشخصية

أماكن ا��قامة (ا��ماكن المشتركة للزوار)
ا��حتفا��ت والتجمعات الدينية (بما في ذلك دور العبادة)

حف��ت الزفاف: متطلبات حفظ السج��ت وفًقا لمكان إقامة حفل الزفاف.
الجنازات: متطلبات حفظ السج��ت وفًقا لمكان إقامة الجنازة.

الصا��ت والمرافق المجتمعية بما في ذلك المكتبات العامة ومكتبات ا��لعاب (و�� يشمل ذلك حدائق التزلج في الهواء
الطلق والم��عب وغيرها من ا��ماكن العامة الخارجية)

مرافق الفنون ا��بداعية
زيارات معاينة المنازل والمزادات العلنية

صا��ت ا��نشطة الترفيهية المخصصة للجلوس (الداخلية والخارجية)
الصا��ت الداخلية غير المخصصة للجلوس (مثل صا��ت المعارض)

أماكن الترفيه الخارجية غير المخصصة للجلوس (مثل حدائق الحيوان والمتاحف الحية)
مجّمعات التسلية واللهو وألعاب الهروب من الغرفة ومراكز لعب البينغو.

دور السينما في الهواء الطلق
مدن الم��هي

صا��ت ا��لعاب (الكازينوهات، ا��ماكن التي تحتوي على ماكينات لعب القمار، وتلك التي تجري فيها المراهنات)
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ا��ماكن الترفيهية المخصصة للراشدين فقط (بيوت الدعارة، ا��ماكن التجارية المخصصة لممارسة الجنس، العروض
الترفيهية التي تحتوي على أفعال جنسية علنية)

ا��نشطة السياحية التجارية بما في ذلك، على سبيل المثال �� الح��:

الجو��ت المصحوبة بمرشدين في المتاحف والمعارض والمواقع التاريخية
المغامرات الرياضية (ركوب المنطاد، الهبوط من قمم الجبال، تسلق الصخور، التجذيف، التجذيف بالكاياك)

الجو��ت البحرية (التجذيف بالكاياك والغوص وصيد ا��سماك وركوب ا��مواج)

سيارات نقل الركاب التجارية.

يجب أن توفر هذه ا��ماكن أيًضا طريقة بديلة لحفظ السج��ت ل��شخاص الذين �� يملكون جهازًا أو �� يمكنهم استخدام جهاز لمسح
رمز ا��ستجابة ال��يعة. قد يشمل ذلك توفير وسيلة ليستخدمها الناس (مثل iPad)، أو توفير قلم وأوراق لتسجيل البيانات يدويًا إذا

كانت الطريقة ا��لكترونية لحفظ السج��ت غير متاحة.

اعتبارًا من يوم الجمعة 26 آذار/مارس، أصبح إلزاميًا على القطاعات التي تتعامل بشكل مبا�� مع العم��ء استخدام الخدمة المجانية
Victorian Government QR Code Service أو API compatible digital record keeping service. يمكن العثور على قائمة

.coronavirus.vic.gov.au القطاعات على الموقع

Victorian ُيرجى التغيير إلى الخدمة المجانية API التي تستخدمها �� تتوافق مع QR Code إذا كانت خدمة رقم ا��ستجابة ال��يعة
Government QR Code Service. للحصول على إرشادات حول كيفية التغيير ُيرجى زيارة الموقع

.coronavirus.vic.gov.au/register-to-use-vic-gov-qr-code-service

بالنسبة ل��ماكن ا��خرى غير المدرجة في القائمة بما في ذلك مح��ت السوبر ماركت وا��سواق والمح��ت التجارية ومراكز التسوق،
an API compatible digital record keeping أو Victorian Government QR Code Service يو�� بشدة باستخدام

. service

.Record keeping for Contact Tracing - Information for Business تعرّف على المزيد حول حفظ السج��ت على الرابط

كيف يتم استخدام بياناتي؟
يتم استخدام بيانات تسجيل الوصول الخاصة بك أو مشاركتها فقط ��غراض تتبع جهات المخالطة عند ا��شتباه أو التأكد من وجود

إصابة بفيروس كوفيد 19 في المكان الذي زرته.

بإمكان السلطات الصحية استخدام معلوماتك الشخصية فقط للمساعدة في إدارة تف�� فيروس كوفيد 19.

إذا لم يحصل تف�� للفيروس في المكان الذي زرته سوف يتم حذف بيانات تسجيل الوصول الخاصة بك بعد 28 يوًما. إذا تم تقديم
بياناتك إلى كبير مسؤولي الصحة (Victorian Chief Health Officer) في و��ية فيكتوريا للمساعدة في إدارة تف�� المرض،
يمكن ا��حتفاظ بها ��كثر من 28 يوًما إذا كانت هذه المعلومات مطلوبة ��غراض تتبع جهات المخالطة. لن يتم استخدام بياناتك

للتسويق أو ��ي أغراض أخرى.

اقرأ المزيد حول كيفية حماية خصوصيتك عندما تقوم بتسجيل الوصول عبر ا��نترنت

هل أحتاج إلى تنزيل أي ��ء لتسجيل الوصول؟
معظم ا��شخاص �� يحتاجون إلى تنزيل أي ��ء، ما عليك سوى استخدام كاميرا هاتفك الذكي.

iPad إذا كنت �� تستطيع استخدام هاتف ذكي أو كنت �� تملك واحًدا، يجب أن يتوفر في المكان طريقة بديلة لتسجيل الوصول مثل
��دخال بياناتك أو استخدام القلم والورق إذا كانت الطريقة ا��لكترونية لحفظ السج��ت غير متاحة.

ما هو رمز ا��ستجابة ال��يعة؟
رمز ا��ستجابة ال��يعة هو رابط يمكن لكاميرا هاتفك الذكي التعرف عليه.

عندها يتم تفعيل تسجيل الوصول للمكان الذي تزوره.

هاتفي �� يقوم بالمسح. كيف يمكنني تسجيل الوصول؟
إذا لم يبدأ هاتفك بعملية تسجيل الوصول تلقائيًا قم بتنزيل تطبيق Service Victoria واستخدمه لتسجيل الوصول.
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إذا لم تتمكن من تسجيل الوصول باستخدام رمز ا��ستجابة ال��يعة بسبب مشاكل تقنية أو مشاكل متعلقة بالشبكة مثل ضعف
ا��شارة أو انخفاض البطارية يجب أن يوفر المكان طريقة بديلة لتسجيل الوصول مثل جهاز iPad ��دخال بياناتك أو استخدام القلم

والورق إذا كانت الطريقة ا��لكترونية لحفظ السج��ت غير متاحة.

بمن يمكنني ا��تصال إذا كنت بحاجة إلى مساعدة؟
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة اتصل بالخط الساخن الخاص بجائحة كوفيد -19 التابع لوزارة الصحة في و��ية فيكتوريا على الرقم

1800675398 . وإذا كنت بحاجة إلى مترجم شفهي عبر الهاتف ُيرجى ا��تصال بـ TIS National على الرقم  131450.
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