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(Farsi) فارسی - QR ثبت ورود با استفاده از کد

Home

Introduction text
QR اطالعات در مورد چگونگی ثبت ورود با استفاده ازکد  
Service Victoria ھنگام بازدید از اماکن تجاری و اپلیکیشن
Content components

چگونگی ثبت ورود
1- اپلیکیشن دوربین خود را باز کنید، سپس تلفن خود را روی کد QR نگهدارید.

2- روی لینکی که ظاهر می شود بزنید.

مشخصات خود را وارد کنید و روی " ثبت ورود در این مکان" بزنید.

اپلیکیشن Service Victoria را دانلود کنید.

چرا باید ورود خود را ثبت کنم؟
وقتی ورود خود را ثبت می کنید، شما تاریخ و ساعتی بازدید خود از آن مکان را بایگانی می کنید.

این به این معنی است که اگر کووید-۱۹ شیوع پیدا کند، و شما از محلهایی که در معرض ویروس قرار گرفته اند دیدن کرده باشید،
ردیابان تماس می توانند به ��عت به اط��عات تماس شما دست یابند و با شما تماس بگیرند.

کجا باید ورود خود را ثبت کنم؟
همه مکانها و مراکز زیرباید م��قات کنندگان را موظف کنند که ورود خود را با استفاده از سیستم دیجیتال بایگانی متصل رایگان

Victorian Government QR Service یا Victorian Government Application Programming Interface API ثبت کنند.

کسب و کارهای مهمانداری (شامل مراکز غذا و نوشیدنی از قبیل کافه ها، رستورانها، میکده ها، میخانه ها، کلوب های
شبانه،کارائوکه و هتل ها بجز مراکز کیترینک غذا).  

مراکز تفریحات فیزیکی و ورزشهای جمعی داخل سالن (شامل باشگاههای با پرسنل یا بی پرسنل، مراکز بازی، پارکهای
اسکیت داخل سالن و مراکز پرش روی سطح مرتجع داخل سالن)

مراکز تفریحات فیزیکی و ورزشهای جمعی فضای آزاد
استخرها، جکوزی ها، سوناها، اتاقهای بخار و چشمه ها (فضاهای داخل سالن یا فضای باز شامل قسمتهای آبی یا غیر

آبی مکان)
خدمات آرایش مو، زیبایی و مراقبت شخ��

اقامتگاه (بازدیدکنندگان دراماکن مشترک و فضاهای همگانی)
مراسم ها و تجمعات مذهبی (شامل اماکن دعا و پرستش)

عرو�� ها: الزامات ثبت و نگهداری مشخصات طبق مکان برگزاری جشن عرو��
مراسم خاکسپاری: الزامات ثبت و نگهداری مشخصات طبق مکان برگزاری مراسم خاکسپاری

اماکن انجمن ها و مراکز شامل کتابخانه ها و امانتخانه های اسباب بازی(شامل پارکهای اسکیت فضای آزاد نمی باشد.)
مراکز هنرهای خ��قانه

بازدید از ام��ک و مزایده ها
اماکن تفریحات نشستنی (��پوشیده و فضای آزاد)

اماکن تفریحات غیر نشستنی ��پوشیده (مثل گالری ها)
اماکن تفریحات غیر نشستنی فضای باز (مثل باغ وحش، موزه های زنده)

بازارچه ها، اتاقهای فرار، مراکز بینگو
سینماهای ورود با خودرو

شهربازی ها
مراکز بازی ( کازینوها، بخشهای دارای دستگاههای بازی و قمار، محلهای کوچک ��ط بندی)

تفریحات بزرگسا��ن (فاحشه خانه ها، اماکن سکس در محل، تفریحات ��یح جن��)
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گردانندگان توریسم  تجاری
تورهای رهبری شده موزه ها، گالری ها، اماکن تاریخی

ورزشهای ماجراجویانه (بالن سواری، صخره نوردی، پایین آمدن از کوه با طناب، زورق سواری و کایاک سواری)
تورهای دریایی (کایاک سواری، غوا��، ماهی گیری، موج سواری)

وسایط نقلیه مسافربری تجاری

این اماکن همچنین باید یک سیستم نگهداری مشخصات جایگزین نیز برای کسانی که وسیله اسکن کد QR ندارند، یا ازآن استفاده
نمی کنند، فراهم آورند. این شامل در دسترس قراردادن خدماتی برای استفاده افراد (شامل آیپد) یا فراهم کردن کاغذ و خودکار برای

حفظ مشخصات بطوردستی در صورت عدم وجود سیستم نگهداری الکترونیکی است.

از روز جمعه ۲۶ مارچ، استفاده ازسیستم رایگان 
Victorian Government QR Service یا Victorian Government Application Programming Interface (API) برای

coronavirus.vic.gov.au صنایعی که با مشتریان مواجهه دارند، اجباری خواهد بود. لیست این صنایع را می توان در وبسایت
یافت.

اگر ��ویس کد QR شما یکی از ��ویسهای سازگار با API نیست، لطفا ��ویس خود را به

 Victorian Government QR Code Service رایگان تغییردهید. برای دستورالعملهای چگونگی تغییر، لطفا از وبسایت
coronavirus.vic.gov.au/register-to-use-vic-gov-qr-code-service دیدن نمایید.

برای مکانهای دیگر که در لیست نیست شامل سوپرمارکتها، بازارها، خرده فرو�� ها و مراکز خرید، استفاده از

 Victorian Government QR Code Service or an API compatible digital record keeping service قویاً توصیه می
شود.

در مورد نگهداری مشخصات بیشتر بدانید در:

Information for Business - Record keeping for Contact Tracing

از اط��عات من چگونه استفاده می شود؟
اط��عات ثبت ورود شما تنها برای ردیابی تماس، در صورتی که مورد ابت��ی کووید-۱۹ در مکانی که شما از آن بازدید کرده اید، تأیید

شود، استفاده و یا به اشتراک گذاشته خواهد شد.

اط��عات شخ�� شما تنها توسط مسئو��ن بهداشت برای کمک به مدیریت شیوع کووید-۱۹ استفاده می شود.

اگر شیوع بیماری در محل بازدید شما نبوده نباشد، اط��عات ثبت شده ورود شما ۲۸ روز بعد پاک خواهد شد. اگر اط��عات شما
برای کمک به مدیریت شیوع به مدیرکل بهداشت ویکتوریا Victorian Chief Health Officer تحویل داده شده باشد، در صورت
نیازبه ردیابی تماس، ممکن است برای مدتی طو��نی تراز ۲۸ روز نگهداری شود. اط��عات شما نمی تواند برای تبلیغات تجاری و

بازاریابی و یا مقاصد دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

درباره چگونگی محافظت از حریم خصو�� خود هنگام ثبت ورود آن��ین در

 (how your privacy is protected when you check-in online) 
بیشتر بخوانید.

آیا ��زم است برای ثبت ورود چیزی را دانلود کنم؟
بیشتر افراد به دانلود چیزی نیاز نخواهند داشت، فقط از دوربین تلفن هوشمند خود استفاده کنید.

اگر تلفن هوشمند ندارید یا نمی توانید از آن استفاده کنید، مکان باید برای ثبت ورود یک روش جایگزین مانند آیپد جهت وارد کردن
مشخصات شما یا قلم و کاغذ در صورت نبودن سیستم نگهداری اط��عات الکترونیکی برای شما تهیه کند.

کد QR چیست؟
یک کد QR لینکی است که تلفن هوشمند شما می تواند شناسایی کند.

در این حالت، می تواند ثبت ورود را برای محلی که شما از آن بازدید می کنید، فعال کند.

https://www.coronavirus.vic.gov.au/victorian-government-visitation-api
https://content.vic.gov.au/node/14459
https://content.vic.gov.au/node/14441
https://content.vic.gov.au/node/14400
https://content.vic.gov.au/node/15321
https://content.vic.gov.au/node/14459
https://service.vic.gov.au/check-in-privacy
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تلفن من اسکن نخواهد کرد. چطور ثبت ورود انجام دهم؟
  Service Victoria اگر تلفن شما ثبت ورود را بطور اتوماتیک انجام ندهد، اپلیکیشن

را دانلود کنید و با آن ثبت ورود را انجام دهید.

اگر به د��یلی فنی ومشک��ت شبکه مانند کم بودن باتری یا سیگنال ضعیف قادربه ثبت ورود نیستید، مکان باید برای ثبت ورود یک
روش جایگزین مانند آیپد جهت وارد کردن مشخصات شما یا قلم و کاغذ در صورت نبودن سیستم نگهداری اط��عات الکترونیکی

برای شما تهیه کند.

در صورت نیاز به کمک با چه ک�� باید تماس بگیرم؟
اگر به کمک نیاز دارید با خط ویژه کووید-۱۹ وزارت بهداشت ویکتوریا

 (Victorian Department of Health COVID-19 Hotline) با شماره تلفن 1800675398 تماس بگیرید. اگر به مترجم نیاز
دارید، لطفا با TIS National با شماره 131450 تماس بگیرید.
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