WANotify.org/Farsi

روش عملکرد برنامه WA NOTIFY
Washington Exposure Notifications( )WA Notifyیک ابزار مهم برای کمک به جلوگیری از شیوع کووید 19-است.
 WA Notifyدرست مثل ماسک زدن و واکسن زدن ،روش بسیار خوبی برای محافظت از جامعه ما است.
 WA Notifyبرای تلفنهای هوشمند طراحی شده است و بدون اشتراکگذاری اطالعات شخصی ،به کاربران هشدار
میدهد که ممکن است درمعرض  COVID-19قرار گرفته باشند .این برنامه کامال ً خصوصی است و هویت شما را
تشخیص نمیدهد و موقعیت مکانی شما را ردیابی نمیکند.
تحقیقات نشان دادهاند که هرچه تعداد افراد بیشتری از برنامه اعالن تماسهای پرخطر استفاده کنند ،مزیت آن بیشتر
خواهد بود .مدلهای داده بهدست آمده در ایالت واشنگتن نشان میدهند که حتی وقتی تعداد کمی از افراد از
 WA Notifyاستفاده میکنند ،میزان انتقال عفونت و مرگومیر کاهش مییابد.

افزودن  WA NOTIFYبه تلفن همراه
در تلفن :Android

در تلفن :iPhone

 1 .اگر تلفن  Androidدارید ،به فروشگاه  Google Playبروید
( WA Exposure Notifications 2.اعالن تماسهای پرخطر در ایالت
واشنگتن) را جستجو کنید تا برنامه را بهراحتی پیدا کنید
 3.برنامه ( Washington Exposure Notificationsاعالن تماسهای
پرخطر در ایالت واشنگتن) را بارگیری کنید

 1 .به ( Settingsتنظیمات) بروید
 2.به پایین صفحه و بهسمت Exposure Notifications
(اعالن تماسهای پرخطر) پیمایش کنید
 3.روی «( »Turn On Exposure Notificationsروشن
کردن اعالن تماسهای پرخطر) کلیک کنید
( United States 4.ایاالت متحده) را انتخاب کنید
( Washington 5.واشنگتن) را انتخاب کنید

پس از افزودن  WA NOTIFYبه تلفن همراه

نحوه عملکرد این برنامه برای کمک به جلوگیری از گسترش  COVID-19به شرح زیر است.
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سالمت عمومی

وقتی دونفر که از WA
 Notifyدر گوشی خود
استفاده میکنند به هم
نزدیک میشوند ،گوشی آنها
با استفاده از بلوتوث کدهای
تصادفی را ردوبدل میکند.
کدها کامال ناشناس
هستند ،بدون هیچگونه
ردیابی مکان یا مبادله
اطالعات شخصی.

بیخبری خوشخبری است.
چنانچه تست کووید 19-فردی
از طریق تست آزمایشگاهی
مثبت شد ،سازمان سالمت
یک لینک اعتبارسنجی را
از طریق پیامک یا اعالن
پاپآپ برای آنها میفرستد.
از سوی دیگر ،کاربر میتواند
درخواست کد اعتبارسنجی
برای تست خانگی
مثبت بدهد.
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فردی که جواب تست او
مثبت است بر روی لینک
کلیک میکند یا بر روی
اعالن میزند و تمام مراحل
را انجام میدهد تا نتیجه
تست خود را در برنامه
تأیید کند.

چنانچه کاربران WA Notify
در نزدیکی و احتماال در
معرض یک کاربر ناشناس
 WA Notifyکه اخیرا
تست کوویدش مثبت
شده قرار بگیرد اعالنی را
دریافت میکنند مبنی بر
اینکه آنها ممکن است در
معرض کووید 19-باشند.

بیشتر بدانید

اعالنها حاوی لینکی است
که اطالعات مربوط به آنچه
باید برای حفاظت از خود
و دیگران انجام دهید را در
بر دارد .آنها شامل هیچ
اطالعاتی درباره اینکه
چه کسی مثبت شده یا
اینکه کجا در معرض قرار
گرفتهاید نمیباشد.

