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 WA NOTIFYآلية عمل تطبيق
 WA Notifyأداة جديدة مهمة للمساعدة في وقف انتشار كوفيد WA Notify .19-أداة بسيطة لحماية مجتمعنا،
تماما مثل ارتداء األقنعة والتباعد الجسدي والحد من التجمعات الكبيرة.
ً
يعمل تطبيق  WA Notifyعلى الهواتف الذكية ،دون مشاركة أي معلومات شخصية؛ لتنبيه المستخدمين إذا ما
كانوا قد تعرضوا لفيروس كوفيد .19-كما أنه محاط بالخصوصية التامة ،وال يكشف عن هويتك أو يتتبعك أو
يكشف عن وجهتك.
التعرض ،زادت الفائدة .تظهر نماذج
خلصت الدراسات أنه كلما زاد عدد األشخاص الذين يستخدمون إشعارات
ُّ
البيانات في والية واشنطن أنه حتى عند استخدام عدد قليل من األشخاص لتطبيق  WA Notifyفمن شأن هذا الحد
من اإلصابات والوفيات.

إضافة تطبيق  WA NOTIFYإلى هاتفك
على هاتف يعمل بنظام :Android
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على هاتف :iPhone
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على هاتف يعمل بنظام  ،Androidانتقل إلى
متجر Google Play
ابحث عن  WA Exposure Notificationsلتجد التطبيق
بسهولة
نزل تطبيق Washington Exposure Notifications

انتقل إلى اإلعدادات
التعرض
مرر ألسفل حتى تصل إلى إشعارات
ُّ
التعرض»
انقر فوق «تشغيل إشعارات
ُّ
حدد الواليات المتحدة
حدد واشنطن

بمجرد إضافة تطبيق  WA NOTIFYإلى هاتفك

فيما يلي آلية عمل التطبيق للمساعدة في منع انتشار كوفيد.19-
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عندما يكون شخصان يستخدمان
تطبيق  WA Notifyعلى
هواتفهم الذكية على مقربة من
بعضا ،يتشارك هاتفهما
بعضهم
ً
رمو ًزا عشوائية باستخدام تقنية
البلوتوث .ويكون الرمز مجهول
الهوية تما ًما ،دون تتبع لمكان
أو تبادل لمعلومات شخصية.
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اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

عندﻣﺎ تثبت إﺻﺎﺑﺔ شخص ﻣﺎ
في واشنطن ﺑﻛوفيد19-
وﺗﺗواصل م عهوزارال ةﺻﺣﺔ
العاﻣﺔُ ،
ﺳﻲسلأ ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎن
لديه تطبي WA Notifyق ﻋﻠﻰ
هاتفه وﻋﻣﺎ إذا ﺣص لﻋﻠﻰ
رﻣز ﺗﺣق.ق
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وسيدخل الشخص الذي ثبتت
إصابته رمز التحقق إلى تطبيق
 .WA Notifyوهذا األمر
اما.
طوعي تم ً

وسيحصل أي شخص لديه تطبيق
 WA Notifyعلى هاتفه وكان
على مقربة من المستخدم الذي
ثبتت إصابته لفترة طويلة من
الزمن على مدار األربعة عشر
يو ًما األخيرة على تنبيه مجهول
الهوية يفيد بأنه من الممكن أن
يكون قد تعرض لكوفيد.19-

ﺗﻌرﱠ ف ﻋﻠﻰ اﻟﻣزﯾد

وتحتوي اإلشعارات على رابط
لمعلومات تخص اإلجراءات
التالية التي تحتاج إلى اتخاذها
لحماية نفسك واآلخرين .وال
تحتوي أي معلومات عن
الشخص الذي ثبتت إصابته
أو المكان المحتمل لحدوث
التعرض.

