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 WA NOTIFYشیوه کار

 )WA Notify) Washington Exposure Notificationsابزار مهمی برای کمک به جلوگیری از انتشار COVID-19
است .درست مانند استفاده از ماسک ،فاصله گرفتن و واکسینه شدن WA Notify ،یک راه عالی برای محافظت از
جامعه ما است.
 WA Notifyاز طریق تلفونهای هوشمند و بدون به اشتراک گذاشتن معلومات شخصی کار میکند تا در صورت مواجهه
با کووید 19-به کاربران هشدار دهد .این سرویس کام ً
ال خصوصی است و نمیداند چه کسی هستید یا کجا میروید.
مطالعات نشان میدهد که هر چه تعداد افرادی که از تکنیک های اعالن در معرض مریضی قرار گرفتن استفاده میکنند
بیشتر باشد ،منافع بیشتری حاصل می شود .مودلهای داده در ایالت واشینگتن نشان میدهد که استفاده حتی تعداد
کمی از افرادی از  WA Notifyعفونت و مرگ و میر را کاهش میدهد.

 WA NOTIFYرا به تلفون خود اضافه کنید
در آیفون:

در گوشی اندروید:

 1.به تنظیمات بروید
2.به پایین اسکرول کنید تا به اعالنهای در معرض بیماری
قرار گرفتن ( )Exposure Notificationsبرسید
 3.روی «روشن کردن اعالنهای در معرض بیماری قرار
گرفتن» کلیک کنید
4.ایاالت متحده را انتخاب کنید
 5.واشینگتن را انتخاب کنید

 1.به فروشگاه  Google Playبروید
 WA Exposure Notifications2.را جستجو کرده تا به
راحتی برنامه را پیدا کنید
 3.برنامه اWashington Exposure Notifications
را دانلود کنید

هنگامی که  WA NOTIFYرا به تلفون خود اضافه کردید:

در اینجا نحوه عملکرد آن برای کمک به جلوگیری از گسترش  COVID-19آمده است
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صحت عمومی

هنگامی که دو کاربر
 WA Notifyدر تلفون های
هوشمند خود در نزدیکی
یکدیگر قرار می گیرند،
تلفون های آنها با استفاده
از بلوتوث کودهای تصادفی
را مبادله می کنند .کودها
کام ً
ال ناشناس هستند،
بدون ردیابی مکان یا تبادل
معلوماتشخصی.

عدم ارسال اعالنات ،خبر خوبی
است .اگر نتیجه آزمایش فردی
برای  COVID-19از طریق
آزمایش تأیید شده آزمایشگاهی
مثبت شود ،اداره صحت
عمومی پیام متنی لینک تأیید
و/یا یک اعالن پاپ آپ برای او
ارسال می کند .از طرف دیگر،
کاربر میتواند یک کد تأیید
برای آزمایش مثبت در خانه
درخواست کند.
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فردی که نتیجه آزمایش
وی مثبت می شود ،روی
لینک کلیک می کند یا
روی اعالن ضربه می زند و
همه مراحل را برای تأیید
نتیجه خود در برنامه دنبال
می کند

کاربران  WA Notifyاعالنی
دریافت میکنند مبنی بر
اینکه اگر در نزدیکی کاربر
ناشناس WA Notify
که اخیرا ً نتیجه آزمایش
 COVID-19وی مثبت
شده است ،بوده اند
ممکن است در معرض
 COVID-19قرار گرفته
باشند.

معلومات بیشتر

اعالنها ،لینکی به معلومات
مربوط به اقدامات بعدی

برای محافظت از خود و

دیگران دارند .آنها حاوی هیچ

اطالعاتی در مورد اینکه نتیجه
آزمایش چه کسی مثبت

شده یا اینکه تماس در کجا
رخ داده است ،نیستند.

