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ےہ اترک ماک ےسیک WA NOTIFY

واشنگٹن ایکسپوزر نوٹیفیکیشنز ( )WA NOTIFYایک اہم نیا ٹول ہے جو  19-COVIDکے پھیالؤ کو روکنے میں مدد
کرتا ہے۔ ماسک پہننے ،جسمانی دوری اور اجتماعات کو مختصر رکھنے کی ہی طرح WA Notify ،ہماری کمیونٹی
کی حفاظت کرنے واال ایک سادہ سا ٹول ہے۔
 WA Notifyاسمارٹ فونز کے ذریعہ ،بغیر کسی ذاتی معلومات کا اشتراک کئے ،صارفین کو آگاہ کرنے کے لئے آیا
وہ  19-COVIDکا شکار ہوسکتے ہیں یا نہیں کام کرتا ہے۔ یہ مکمل طور پر ذاتی ہے ،اور اسے نہیں معلوم کہ
آپ کون ہیں یا آپ کہاں جاتے ہیں۔
مطالعوں سے پتہ چال ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ایکسپوزر نوٹیفیکیشنز کا استعمال کرتے ہیں ،زیادہ فائدہ حاصل
کرتے ہیں۔ صوبہ واشنگٹن کے ڈیٹا ماڈلز دکھاتے ہیں کہ لوگوں کی بہت کم تعداد کا بھی  WA Notifyاستعمال
کرنا انفیکشنز اور اموات کو کم کردے گا۔

 WA NOTIFYکو اپنے فون میں جوڑنا
کسی  iPhoneپر:

آپ کے  Androidپر:

 1.سیٹنگزمیںجائیں
 2.ایکسپوزرنوٹیفیکیشنزپرنیچےاسکرالکریں
« 3.ایکسپوزر نوٹیفیکیشنز کو چالو کریں» پر کلک کریں
 4.ریاستہائےمتحدہمنتخبکریں
 5.واشنگٹنمنتخبکریں

 1.کسی  Androidفون پر Google Play Store ،پر جائیں
 2.ایپ کو آسانی سے تالش کرنے کے لئے  WAایکسپوزر
نوٹیفیکیشنزکھوجیں
 3.واشنگٹنایکسپوزرنوٹیفیکیشنزایپڈاؤنلوڈکریں

آپ کے  WA NOTIFYکو اپنے فون سے جوڑ چکنے کے بعد

یہ  19-COVIDکے پھیالؤ کو روکنے میں مدد کرنے کے لئے کیسے کام کرتا ہے یہاں بتا رہے ہیں.

5
مزید جانیں

Learn More

نوٹیفیکیشنزمیں خود کی
اور دیگر لوگوں کی حفاظت
کے لئے آگے کیا کرنا ہے اس
کے متعلق معلومات کا
ایک لنک ہوتا ہے۔ ان میں اس
کے متعلق کوئی جانکاری
شامل نہیں ہوتی ہے کہ
کس کی جانچ مثبت آئی ہے
یا ایکسپوزر کہاں واقع ہوا
ہوسکتاہے۔
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کوئی بھی شخص جس
کے پاس  WA Notifyہے
اور وہ کسی ایسے صارف
کے قریب ہو جس کی جانچ
گزشتہ  14دنوں میں ایک
معنی خیز مدت تک کے لئے
مثبت آئی ہو ایک گمنام الرٹ
وصول کرے گا کہ شاید وہ
 19-COVIDکا شکار ہوچکا ہے۔
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پھر وہ شخص جس کی
جانچ مثبت آئی ہے اس
تصدیقی کوڈ کو WA
 Notifyمیں درج کرتا ہے۔ یہ
رضاکارانہ ہے۔

جب واشنگٹن میں کسی
کی جانچ مثبت آتی ہے اور
عوامی صحت ان کے پاس
پہنچتی ہے ،تو ان سے پوچھا
جاتا ہے کہ آیا وہ WA Notify
کا استعمال کرتے ہیں اور
انھیں ایک تصدیقی کوڈ دیا
جاتا ہے۔

جب اپنے اسمارٹ فون پر WA
 Notifyاستعمال کرنے والے
دو لوگ ایک دوسرے سے
قریب ہوتے ہیں ،تو ان کے
فون بلیوٹوتھ کا استعمال
کرتے ہوئے بے ترتیب کوڈس
کا تبادلہ کرتے ہیں۔ کوڈ
مکمل طور پر گمنام
ہوتا ہے ،جس میں مقام
کی کوئی ٹریکنگ یا
ذاتی معلومات کا کوئی
اشتراک نہیں ہوتا ہے۔

