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د  WA NOTIFYڅه رقم کار کوئ

واشنګټن ایکسپوژر خبرتیاوې ()WA Notifyد کوویډ۱۹-خپریدو مخنیوي کې د مرستې لپاره یوه مهمه -وسیله ده .لکه د
ماسک اغوستل ،فاصله مراعت کول او واکسین کول WA Notify ،زموږ د ټولنې د ساتنې لپاره یوه عالي الره ده.
 WA Notifyد سمارټ مبایلونو له الرې کار کوي پرته له دې چې کوم شخصي معلومات شریک کړي  ،کاروونکو ته
خبرداری ورکوي که چیرې دوی ممکن د کوویډ ۱۹-ناروغۍ سره مخ شوي وي .دا په بشپړه توګه شخصي ده ،او نه
پوهیږي چې تاسو څوک یاست یا چیرته ځئ.
څیړنه ښیي چې څومره خلک چې د افشا کولو خبرتیا ټیکنالوژي کاروي هغومره زیاته ګټه لري .په واشنګټن ایالت کې د
ډیټا ماډلونه ښیې چې حتی لږ شمیر خلک د  WA Notifyکاروي ساري ناروغۍ او مړینې کموئ.

د  WA NOTIFYخپل مبایل ته اضافه کړئ
ایفون مبایل ولګوئ:

انډرایډ مبایل ولګوئ:

 1.تنظیماتو ته الړ شئ
2.بیا الندې ایکسپوژر خبرتیاو ته الړ شئ
 3.بیا په ” ایکسپوژر خبرتیاو “ باندې کلیک کړئ
4.بیا ایاالت متحده انتخاب کړئ
 5.واشنګټن وانتخاب کړئ

 Google Play Store 1.ته الړ شئ
2.د  WA Exposure Notificationsوپلتئ تر څو اپ
په اسانه توګه سره اپ پیدا کړئ
 3.د واشنګټن ایکسپوژر خبرتیاو اپ ډونلوډ کړئ

کله چې د  WA NOTIFYمو خپل مبایل ته اضافه کړه

بیا د کوویډ ۱۹-به مخنیوی کې په الندې ډول سره کار کوئ
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عامه روغتیا

کله چې دوه کسان په خپلو
سمارټ فونونو کې د WA
 Notifyکاروي یو بل ته
نږدې وي ،د دوی تلیفونونه
د بلوتوټ په کارولو سره
تصادفي کوډونه تبادله کوي.
کوډونه په بشپړ ډول بې
نومه دي ،د موقعیت
تعقیب یا د شخصي
معلوماتو تبادله سره نکوئ.

هیڅ خبر ښه خبر ده .که چیرته
یو څوک د البراتوار د معاینې په
واسطه د کوویډ ۱۹-په ناروغۍ
باندې مبتال ثابت شئ ،عامه
روغتیا به دغه نفر ته د تاییدي
یو لینک واستوئ /او یا پاپ
اپ خبرتیا واستوئ .په بل ډول
سره ،کاروونکی کوالی شئ د
تاییدي کوډ مثتبې پایلې لپاره د
کور څخه پیشنهاد کړئ.

5

4

!
هغه څوک چې نتیجه یې
مثبته وي لینک کلیک
کوي خبرتیا کلیک کوي او
په اپلیکیشن کې د دوی
پایلې تایید کولو لپاره ټول
مرحلېتعقیبوي.

د  WA Notifyکاروونکي یو
خبرتیا ترالسه کوي چې دوی
ممکن د کوویډ ۱۹ -احتمالي
د یو نامعلوم WA Notify
کارونکي لخوا چې په دې
وروستیو کې په کوویډ۱۹-
باندې مبتال ده مخامخ
شوي یاست .

نور زده کړئ

خبرتیاوې د دې په اړه معلوماتو

سره اړیکه لري چې د ځان او
نورو د ساتنې لپاره باید څه

وکړي .دوی پدې اړه هیڅ

معلومات نلري چې څوک
مثبت دي یا چیرې افشا

کیدل ممکن پیښ شوي وي.

