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ЯК WA NOTIFY ПРАЦЮЄ
Washington Exposure Notifications (WA Notify) — це важливий новий інструмент, який допомагає
зупинити поширення COVID-19. Подібно до носіння масок, фізичного дистанціювання та утримання
від збирання у великі групи, WA Notify є простим інструментом для захисту нашої громади.
Функція WA Notify працює за допомогою смартфонів, не передаючи жодної персональної
інформації, для попередження користувачів про те, чи могли вони заразитися COVID-19. Вона
повністю конфіденційна, вона не знає і не відстежує, хто ви і куди йдете.
Дослідження показають, що чим більше людей використовують повідомлення про можливе
зараження, тим більша користь. Інформаційні моделі в штаті Вашингтон, показують, що навіть
невелика кількість людей, які використовують WA Notify, зменшує кількість заражень та смертей.

ДОДАТИ WANOTIFY НА СВІЙ ТЕЛЕФОН
На свій iPhone:

На свій Android:

1.
2.
3.
4.
5.

1.

Перейдіть в Settings
Прокрутіть униз до Exposure Notifications
Натисніть “Turn On Exposure Notifications”
Виберіть United States
Виберіть Washington

2.
3.

На телефоні Android перейдіть
до Google Play Store
Щоб легко знайти застосунок,
шукайте WA Exposure Notifications
Завантажте застосунок Washington
Exposure Notifications

ЯК ТІЛЬКИ ВИ ДОДАСТЕ WA NOTIFY НА СВІЙ ТЕЛЕФОН
Ось як це працює, щоб запобігти поширенню COVID-19.
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Охорона
здоров’я

Відсутність новин —
гарна новина. Якщо у
якоїсь людини виявиться
позитивний результат
тесту, орган охорони
здоров’я зв’яжеться з
нею телефоном або за
допомогою текстового
повідомлення й
надасть посилання для
підтвердження у
WA Notify.

Людина, у якої виявився
позитивний результат
тесту, натискає
посилання, щоб
підтвердити свій
результат у WA Notify
— це добровільний,
проте важливий етап.
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Користувачі WA
Notify отримують
повідомлення про
те, що вони могли
заразитися COVID-19,
якщо вони провели
15 хвилин або більше
біля анонімного
користувача WA
Notify, у якого
виявився позитивний
результат тесту за
останні 14 днів.

Кожен, хто також має
WA Notify і знаходився
поруч із користувачем, у
якого протягом останніх
14 днів виявився
позитивний тест
протягом останніх 14
днів, отримає анонімне
попередження про
те, що він, можливо
заразився COVID-19.

Детальніше

У повідомленнях
є посилання на
інформацію про те,
що робити далі, щоб
захистити себе та інших.
Вони не містять жодної
інформації про те, у кого
були позитивні тести,
та де зараження могло
статися.

