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WA NOTIFY எப்படியாக வேலை செய்கிறது
COVID-19 பரவுதலை தடுக்க உருவாக்கப்பட்ட முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கருவி WA Exposure Notifications (WA Notify)
ஆகும். முகக்கவசம் அணிந்திடுதல், சமூக இடைவெளியை கடைப்பிடித்தல், தடுப்பூசி செலுத்திக்கொள்வது
ப�ோன்று WA Notify மூலம் நமது சமூகத்தைப் பாதுகாக்க இது ஓர் சிறந்த வழியாகும்.
பயனர்கள் COVID-19 ந�ோய்த்தொற்றுப் பாதிப்புக்கு ஆளாகுவார்களாயின், தனிப்பட்ட தகவல்கள் எதனையும்
பகிர்ந்து க�ொள்ளாது, அது பற்றி அவர்களுக்கு எச்சரிக்கின்ற, ஸ்மார்ட் கைபேசிகளின் ஊடாக WA Notify வேலை
செய்கிறது. இது முற்றிலும் தனிப்பட்டதாகும், நீங்கள் யார் என்பதை அல்லது நீங்கள் எங்கே
செல்கிறீர்கள் என்பதை அறியவ�ோ அல்லது உங்களைப் பின்தொடரவ�ோ மாட்டாது.
ந�ோய்த் த�ொற்றுப் பாதிப்பு அறிவிப்புத் த�ொழில்நுட்பத்தை அதிகமான மனிதர்கள் பயன்படுத்தும் ப�ோது
பயன்கள் பாரியதாக இருக்கும் என்று ஆராய்ச்சியில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. சிறிய எண்ணிக்கைலான
மனிதர்கள் WA Notify ஐப் பயன்படுத்துவது கூட த�ொற்றுக்களினதும் மரணங்களினதும் எண்ணிக்கையைக்
குறைக்கும் என்று வாஷிங்டன் மாநிலத்திலுள்ள தரவு மாதிரிகள் காட்டுகின்றன.

உங்கள் த�ொலைபேசியில் WA அறிவிப்பைச் சேர்க்கவும்
iPhone இல் WA Notify-ஐ செயல்படுத்தவும்:

ஆண்ட்ராய்டில்

1. அமைவுகளுக்குச் செல்லவும்

1. ஆண்ட்ராய்ட் ஃப�ோனில் கூகிள் பிளே
ஸ்டோர்-க்குச் செல்லவும்்

2. ந�ோய்ப் பாதிப்பு அறிவிப்புகள் வரை உருட்டவும்
3. “ந�ோய்ப் பாதிப்பு அறிவிப்புகளை ஆன் செய்யவும்”
என்பதன் மீது க்ளிக் செய்யவும்
4. ஐக்கிய அமெரிக்கா என்பதைத் தெரிவு செய்யவும்
5. வாஷிங்டன் என்பதை தெரிவு செய்யும்

2. செயலியை எளிதில் கண்டுபிடிக்க
WA எக்ஸ்போஸர் ந�ோட்டிபிகேஷன்ஸ்-ஐத்
தேடுங்கள்
3. வாஷிங்டன் எக்ஸ்போஸர்
ந�ோட்டிபிகேஷன்ஸ் செயலியை
பதிவிறக்கவும்

WA NOTIFY ஐ உங்கள் ஃப�ோனில் சேர்த்தவுடன்
இப்படியாக தான் அது செயல்பட்டு க�ோவிட்-19 த�ொற்று பரவுதல் தடுக்கப் பயன்படுகிறது.
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மேலும்
அறிந்துக�ொள்ள

WA Notify பயன்படுத்தி

ஆய்வகத்தால்

த�ொற்று இருப்பது உறுதி

சமீபத்தில் COVID-19க்கு

வரும் இரண்டு நபர்

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட

என அறிந்தவர்

ஆளாகியிருந்த

த�ொடர்பில் நெருக்கமாக

பரிச�ோதனையின் மூலம்

இணைப்பைக் கிளிக்

அநாமதேய WA Notify

வந்தால், உங்கள் இருவரின்

யாராவது COVID-19க்கு

செய்யவும் அல்லது

பயனர் உங்கள் அருகில்

ஸ்மார்ட் கைபேசிகளும்

ஆளாகிருந்தால், ப�ொது

அறிவிப்பைத் தட்டவும்

இருந்திருந்தால், COVID-19

புளூடூத் பயன்படுத்தி

சுகாதார துறை அவர்களைத்

மற்றும் செயலியில் தங்கள்

பாதிக்கப்பட்டவருக்கு

அறிவிப்பில் உங்களையும்
மற்றவர்களையும்
பாதுகாத்திட அடுத்து
என்ன செய்ய வேண்டும்
என்ற தகவலுக்குரிய
இணைப்பு இருக்கும்.

த�ொடர்பற்ற முறையில்

த�ொடர்புக�ொள்ள சரிபார்ப்பு

பரிச�ோதனை முடிவை

அருகில் இருக்கக்கூடும்

அதில் யாருக்கு த�ொற்று

குறியீடுகளைப் பரிமாறிக்

இணைப்பு உரைச் செய்தி

உறுதிப்படுத்த

என்றும் த�ொற்றுந�ோய்க்கு

கண்டறியப்பட்டது என்ற

க�ொள்கின்றன. இந்த

மற்றும்/அல்லது பாப்-அப்

அனைத்து படிகளையும்

ஆளாகக்கூடும் என்ற

தகவல�ோ அல்லது எங்கே

குறியீடுகள் முற்றிலும்

அறிவிப்பை அனுப்பும்.

பின்பற்றுவார்.

அறிவிப்பை WA Notify

த�ொற்று பரவி

பெயரில்லாதது,

மாற்றாக, ஒரு பயனர் வீட்டில்

பயனர்கள் பெறுவார்கள்.

இருக்கக்கூடும் என்ற

இடத்தினை பின்

ந�ோய்த்தொற்று

த�ொடராது அல்லது

பரிச�ோதனைக்கு

தனிநபரின் தகவல்

சரிபார்ப்புக் குறியீட்டைக்

எதையும் பரிமாறிக்

க�ோரலாம்.

க�ொள்ளாது.

தகவல�ோ இருக்காது.

