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WA NOTIFY ले कसरी काम गर्छ

वाशिङ्टन एक्सपोजर सूचनाहरू (WA NOTIFY) कोभिड-19 को प्रसार रोक्न मद्दतका लागि प्रयोग गरिने महत्वपूर्ण नयाँ
उपकरण हो। मास्क लगाउने, दूरी कायम राख्ने र भेलामा कम मानिस बटुल्न,े WA Notify हाम्रो समुदायलाई बचाउनका लागि
प्रयोग गरिने एक सरल उपकरण हो।
WA NOTIFY ले स्मार्टफोनहरूमार्फत काम गर्दछ, कुनै व्यक्तिगत जानकारी साझा नगरी, प्रयोगकर्ताहरूलाई सचेत गर्न यदि
तिनीहरू COVID-19 to मा खुला गरिएको हुन सक्छ । यो पूर्ण रूपमा निजी हो, र थाहा छैन वा ट्र्याक हुँदैन तपाईं को
हुनुहुन्छ वा कहाँ जानुहुन्छ।
अध्ययनहरूले पत्ता लगाए कि अधिक व्यक्ति जो एक्सपोजर सूचनाहरू प्रयोग गर्छन्, अधिक लाभ। वाशिङ्टन राज्यका डेटा
मोडेलहरूबाट यो तथ्य देखा पर्यो कि WA Notify प्रयोग गर्ने थोरै व्यक्तिले पनि संक्रमण र मृत्यु घटाउने छन्।

तपाईंको फोनमा WA NOTIFY थप्नुहोस्
तपाईंको आइफोनमा :

तपाईंको एन्ड्रोइडमा:

1.
2.
3.
4.
5.

1. कुनै एन्ड्रोइड फोनमा, गुगल प्ले स्टोर मा जानुहोस्
2. सजिलै एप खोज्नका लागि WA एक्सपोजर सूचनाहरू
खोज्नुहोस्
3. वाशिङ्टन एक्सपोजर सूचना एप डाउनलोड गर्नुहोस्

सेटिङमा जानुहोस्
एक्सपोजर सूचनाहरूमा तल स्क्रोल गर्नुहोस्
“एक्सपोजर सूचनाहरू खोल्नुहोस् मा क्लिक गर्नुहोस्”
संयुक्त राज्य अमेरिका छान्नुहोस्
वाशिङ्टन छान्नुहोस्

एकचोटि तपाईंले आफ्नो फोनमा WA NOTIFY थप्नुभयो

यसले कोभिड-19 को प्रसार रोक्न मद्दत गर्न कसरी कार्य गर्दछ भन्ने जानकारी यहाँ छ।
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जब आफ्नो स्मार्टफोनमा WA
Notify प्रयोग गर्ने दुई
व्यक्ति एक अर्काको नजिक
हुनछ
् न्, उनीहरूको फोनले ब्लटु थ
ु
प्रयोग गरी अनियमित कोडहरू
साटासाट गर्दछ। कोड पूरण
्
बेनामी छ। यसले कुनै स्थान
ट्रय
् ाकिङ वा व्यक्तिगत
जानकारीको आदान प्रदान
गर्दन
ै ।

जब वाशिङ्टनमा कोही व्यक्ति
पोजिटिभ हुनछ
् र सार्वजनिक
स्वास्थय
् को पक्षबाट कोही
उनीहरूसमक्ष पुगछ
् , उनीहरूसग
ँ
WA Notify गरिएको छ र
प्रमाणिकरण कोड दिइएको
छ भने।
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पोजिटिभ हुने व्यक्तिले WA
NOTIFY मा प्रमाणिकरण
कोड प्रविष्ट गर्दछ। यो
स्वच
ै छ
् िक हो।

जोसँग WA NOTIFY छ
र प्रयोगकर्ताको नजिकै
छ जसले विगत 14 दिनमा
पोजिटिभ भएको छ भने उनीहरू
कोभिड-19 को सम्पर्कमा
रहेको हुन सक्छन् भन्ने एक
बेनामी सतर्कता प्राप्त हुनछ
् ।

थप जानकारी
Learn
पाउनुहMore
ोस्

अधिसूचनाहरूमा तपाईंको
र अरूको सुरक्षाका लागि
अब के गर्ने भन्नस
े म्बन्धी
जानकारीको लिङ्क छ।
तिनीहरूमा कसलाई पोजिटिभ
भयो वा कहाँ एक्सपोजर हुन
सक्छ भन्नस
े म्बन्धी कुनै
जानकारी समावेश हुदँ न
ै ।

