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آلية عمل تطبيق WA NOTIFY

تماما مثل ارتداء
تعد  WA Notifyأداة مهمة للمساعدة في الحد من تفشي فيروس ( )COVID-19وانتشاره.
ً
أغطية الوجه والتباعد وتلقي التطعميات ،فإن تطبيق  WA Notifyيُعد من الطرق الرائعة لحماية مجتمعنا.
يعمل تطبيق  WA Notifyعىل الهواتف الذكية ،دون مشاركة أي معلومات شخصية؛ لتنبيه المستخدمين إذا
ما كانوا قد تعرضوا لفيروس  .COVID-19كما أنه محاط بالخصوصية التامة ،وال يكشف عن هويتك أو
يتتبعك أو يكشف عن وجهتك.
خلصت الدراسات أنه كلما زاد عدد األشخاص الذين يستخدمون إشعارات التعرُّض ،زادت الفائدة .تظهر نماذج
البيانات في والية واشنطن أنه حتى عند استخدام عدد قليل من األشخاص لتطبيق  WA Notifyفمن شأن
هذا الحد من اإلصابات والوفيات.

إضافة تطبيق  WA NOTIFYإىل هاتفك
عىل هواتف آيفون iPhone:

عىل هاتف يعمل بنظام اندرويد Android:

1.انتقل اىل األعدادات

1.انتقل اىل متجر Google Play
	.ابحث عن WA Exposure Notifications
لتجد التطبيق بسهولة
 3حمل تطبيق Washington Exposure
Notifications

	.انزل لألسفل لتصل اىل أشعارات
 3المخالطة
أنقر عىل « تفعيل إشعارات المخالطة»
Ԁ菉翇قم بتحديد الواليات المتحدة
قم بتحديد واشنطن

بمجرد إضافة تطبيق  WA NOTIFYإىل هاتفك

فيما يلي آلية عمل التطبيق للمساعدة في منع انتشار .COVID-19
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Public
Health

عندما يكون هناك شخصان
يستخدمان خدمات
اإلشعارات من  WAعىل
هاتفيهما ويكونان بالقرب
من بعضهما ،فإن هاتفيهما
يستبدالن رمو ًزا عشوائية
باستخدام .Bluetooth
وهذه الرموز مجهولة
تمامً ا ،وال يمكن تتبع موقع
الشخص أو تحويل أو
إرسال بياناته الشخصية.

إن عدم وجود أخبار جديدة يُعد في
حد ذاته خبرًا جيدًا .إذا ما ثبتت
إيجابية إصابة أحد األشخاص
بفيروس ( )COVID-19وذلك
عن طريق الفحوصات المعملية
رسل دائرة
المؤكدة ،فسوف تُ ِ
الصحة العامة إليه رسالة قصيرة
برابط تحقق و/أو إشعار تنبيه في
ً
وبدل من ذلك،
نافذة منبثقة.
يمكن للمستخدم طلب رمز
التحقق فيما يتعلق بالفحوصات
اإليجابية في المنزل.
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سيكون عىل الشخص

الذي ثبتت إيجابية إصابته

النقر عىل الرابط أو الضغط
عىل اإلشعار واتباع جميع

الخطوات لتأكيد نتيجته من
خاللالتطبيق.

يتلقى مستخدمو WA
 Notifyإشعا ًرا بأنهم ربما قد
تعرضوا لإلصابة بفيروس
( )COVID-19في حال
مخالطتهم أحد األشخاص
المجهولينومنالمُ حتمل
أن يكونوا قد تعرضوا
لإلصابة للفيروس .وسوف
المستخدم الذي
يُخطر ُ WA
ثبتت إيجابية إصابته بـ
( )COVID-19عبر الفحص
عىل الفور.

المزيد
عىل
تعرَّف
Learn
More

تحتوي اإلشعارات عىل رابط
بالمعلومات بشأن الخطوات
التالية التي يمكنك القيام
بها لحماية نفسك واألخرين.
في حين ال تحتوي تلك
الروابط عىل أي معلومات
عن هوية الشخص الذي
ثبت إيجابية إصابته أو أين
من المُ حتمل أن يكون قد
تعرض لتلك اإلصابة.

