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Home
Introduction text
Kare kodu(QR kodu) ve Service Victoria-akıllı telefon uygulamasını kullanarak ziyaret ettiğiniz işletmelerde
nasıl kayıt yapacağınızla ilgili bilgiler.
Content components

Kayıt nasıl yapılır
1. Telefon kamera uygulamasını açın, ardından telefonunuzu (kare kodu)QR kodunun üzerinde tutun.
2. Açılan bağlantıya dokunun.
3. Bilgilerinizi girin ve "Bu konuma (kayıt)check-in yap"a dokunun
Service Victoria uygulamasını indirin.

Neden kayıt yapmam gerekiyor?
Bir mekanı ziyaret ettiğinizi belirtmek için kayıt yaparak giriş saatinizi ve tarihini kaydetmiş oluyorsunuz.
Bu, bir COVID-19 salgını patlak verdiğinde iletişim bilgilerinize hızlı bir şekilde erişebilecek ve halka açık
bir mekanı ziyaret ettiyseniz sizinle iletişime geçebilecekleri anlamına gelmektedir. Bu, bir COVID-19
salgınının kontrol altına alınmasına yardımcı olacaktır.

Nerelerde kayıt yapmam gerekiyor?
Aşağıdaki mekanların ve tesislerin tümü bütün ziyaretçilerin ücretsiz olan Victorian Government QR Service
veya Victorian Government Application Programming Interface (API)’yla bağlantılı dijital kayıt tutma
sistemini kullanarak kayıt yapmalarını mecbur tutmalıdır.
Konaklama, yiyecek ve içecek sağlayan yerler (buna paket servisi hariç olmak üzere kafeler,
restoranlar, barlar, publar, kulüpler, gece kulüpleri, karaoke ve oteller gibi tesisler dahildir).
İç mekanlarda fiziksel spor aktiviteleri ve toplum sporları (buna kadrolu ve personeli bulunmayan
spor salonları, oyun merkezleri, kapalı kaykay parkları ve kapalı tramplen merkezleri dahildir)
Açık alanlardaki fiziksel spor etkinlik ve toplu spor tesisleri
Havuzlar, kaplıcalar, saunalar, buhar odaları ve sıcak su kaynakları (buna iç ve dış mekanlar,
mekanın su veya susuz bölümleri dahildir)
Kuaförlük, güzellik ve kişisel bakım hizmetleri
Konaklama (paylaşılan, ortak alanlardaki ziyaretçiler)
Törenler ve dini toplantılar (buna ibadethaneler dahildir)
Düğünler: Düğünün yapıldığı mekanın kayıt tutma şartlarına bağlı olarak.
Cenazeler: Cenazenin yapıldığı yere göre kayıt tutma şartlarına bağlı olarak.
Kütüphaneler ve ödünç oyuncak merkezleri dahil olmak üzere toplum merkezleri ve tesisleri
(buna açık hava kaykay parkları, oyun alanları ve diğer açık hava ortak kullanım alanları dahil
değildir)
Yaratıcı sanat merkezleri
Gayrimenkul teftişleri ve emlak açık arttırmaları
Oturmalı eğlence mekanları (iç ve dış mekan)
İçerisinde oturulmayan mekanlar (galeriler gibi)
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Oturulmayan açık hava eğlence mekanları (hayvanat bahçeleri, canlı müzeler gibi)
Oyun salonları, video, macera oyun merkezleri, tombala merkezleri
Arabadan seyredilen sinemalar
Eğlence parkları
Oyun mekanları (kumarhaneler, oyun makinesi alanları, bahis mekanları)
Yetişkinlere yönelik eğlenceler (genelevler, tesis içi mekanlarda seks, müstehcen gösteri
yerlerigibi)
Aşağıdakileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan turizm işletmecileri:
Rehberli müze, galeri, tarihi yer turları
Macera sporları (balonla inme, dağ ve kaya tırmanışı, kano ve kayak yapmak gibi)
Deniz turları (kayak yapmak, tüplü dalış, balık tutma, sörf gibi)
Toplu taşıma araçları.
Yukarıdaki yerler ayrıca (kare kodu)QR kodunu taramak için cihazı olmayan veya kullanamayan kişiler için
alternatif bir kayıt tutma sistemi sağlamalıdır. Bu, insanların kullanması için (iPad gibi) hizmetin sunulması
veya elektronik kayıt tutma imkanı yoksa kayıt tutmak için kalem ve kağıt sağlamak. .
26 Mart Cuma gününden itibaren müşteriyle yüz yüze olunan sektörlerin ücretsiz Victorian Government QR
Code Service (Victoria Hükümeti QR Kodu Hizmetini) veya API compatible digital record keeping service
(API uyumlu dijital kayıt tutma hizmetini) kullanması zorunlu hale geldi. Sektörlerin listesi
coronavirus.vic.gov.au adresinde bulunabilir.
(Kare kodu)QR Kodu hizmetiniz API uyumlu hizmetlerden biri değilse, ücretsiz Victorian Government QR
Code Service (Victoria Hükümeti QR Code Hizmetine) geçin. Nasıl geçiş yapılacağına ilişkin talimatlar için
lütfen coronavirus.vic.gov.au/register-to-use-vic-gov-qr-code-service adresine gidin.
Süpermarketler, marketler, perakende ve alışveriş merkezleri dahil listelenmemiş diğer mekanlar için
ücretsiz olan Victorian Government QR Code Service or an API compatible digital record keeping service
(Victoria Hükümeti QR Code Service veya API uyumlu bir dijital kayıt tutma hizmetinin) kullanılması önemle
tavsiye edilmektedir.
Kayıt tutma konusunda daha fazla bilgi için Record keeping for Contact Tracing - Information for Business
(İrtibat Takibi için Kayıt tutma - İşletmeler için Bilgi bölümünde kayıt tutma) adresine gidin.

Bilgilerim nasıl kullanılmaktadır?
Kayıt bilgileriniz yalnızca ziyaret ettiğiniz bir yerde şüpheli veya teyit edilmiş bir COVID-19 vakası patlak
verdiğinde temas takibi amacıyla kullanılır veya paylaşılır.
Kişisel bilgileriniz yalnızca sağlık yetkilileri tarafından bir COVID-19 patlamasını yönetmeye yardımcı
olmak için kullanılabilir.
Bulunduğunuz yerde salgın yoksa kayıt detaylarınız 28 gün sonra kendiliğinden silinecektir. Bilgileriniz,
bir salgını yönetmeye yardımcı olmak için Victoria Eyaleti Sağlık Genel Müdürüne (Victoria Chief Health
Officer) verilmişse, temas takibi amacıyla bu bilgilere ihtiyaç duyulması halinde bilgiler 28 günden fazla
tutulabilir. Bilgileriniz pazarlama veya başka herhangi bir amaçla kullanılmayacaktır.
Çevrimiçi kayıt yaptığınızda gizliliğinizin nasıl korunduğu hakkında daha fazla bilgi edinin how your
privacy is protected when you check-in online.

Giriş yapmak için herhangi bir uygulama indirmem gerekiyor mu?
Çoğu kişinin herhangi bir uygulama indirmesine gerek yoktur, sadece akıllı telefon kameranızı
kullanacaksınız.
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Akıllı telefon kullanamıyorsanız veya akıllı telefonunuz yoksa, girdiğiniz mekan, bilgilerinizi girmek için
iPad veya elektronik kayıt tutma imkanı sağlamalıdır. Bu olanak yoksa kalem ve kağıt kullanmak gibi
alternatif bir kayıt yöntemi sağlanmalıdır.

QR kodu (Kare kodu) nedir?
QR kodu(kare kodu), akıllı telefon kameranızın kolayca tanıyabileceği bir linktir.
Böylelikle, ziyaret ettiğiniz mekan için kayıt işlemini sağlayacaktır.

Telefonum tarama (scan) işi yapmıyor. Nasıl kayıt yapabilirim?
Telefonunuz kayıt işlemini otomatik olarak yapmıyorsa Service Victoria uygulamasını indirip kayıt yapın.
Zayıf sinyal veya zayıf pil gibi teknik veya ağ bağlantı sorunları nedeniyle (kare kodu)QR kodunu
kullanarak kayıt yapamıyorsanız, gireceğiniz mekan, bilgilerinizi girmek için iPad veya elektronik kayıt
imkan sağlamalıdır. Veya kalem ve kağıt kullanmak gibi alternatif bir kayıt imkanı sağlanmalıdır.

Yardıma ihtiyacım olursa kimi arayabilirim?
Yardıma ihtiyacınız olursa 1800 675 398 numaralı telefondan Victorian Department of Health COVID-19
Yardım Hattını arayın. Telefonla tercümana ihtiyacınız olursa lütfen 131 450 'den TIS National ile iletişime
geçin.
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