
तपाईंको फोनमा WA NOTIFY राखननुहोस्

WANotify.org/Nepali

1. Settingsमा
2.	 Exposure	Notifications लेखिएको ठाउँ पुग्न तल 

स्क्रल ग्नुनुहोस्
3.	 “Turn	on	Exposure	Notifications” लेखिएको 

ठाउँ क्लक ग्नुनुहोस्स”्
4.	 United	States छान्ुहोस्
5.	 Washington छान्ुहोस्

तपाईंको आइफोनमा:

1. गुगल पले स््ोर (Google	Play	Store)मा जा्नुहोस्
2. सजजलै एप िोल्नको न्नम्त WA Exposure 

Notifications िोज्नुहोस्
3.	 Washington	Exposure	Notifications	app  

लाई डाउ्नलोड ग्नुनुहोस्

तपाईंको एन्डोइडमा:

एकचोटि तपाईंल ेआफनो फोनमा WA NOTIFY थप्नुभयो    
यसल ेकोभिड-19 को प्रसार रो््न मद्दत ग्ननु कसरी कायनु गरनुछ िन् ेजा्नकारी यहा ँछ।  

!
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जब आफ्नो स्मा न्ुफो्नमा  
WA	Notify प्रयोग ग्नने दुई 
व्यक्ति एक अकानुको ्नजजक 
हुनछ्न्, उ्नीहरूको फो्नले 
बलु्ुथ प्रयोग गरी अन्नयममत 
कोडहरू सा्ासा् गरनुछ। 
कोडहरू पूर्ण बेनामी छन्, 
यसले कनु नै स्ान िर्यककङ 
वा व्यक्तिगत जानकारीको 
आदान प्रदान गददैन।

कु्नै पन्न समाचार राम्ो 
समाचार हुँरै्न। कसैको परीक्षण 
प्रयोगशालाद्ारा पुमटि गररएको 
कोभिड-19 को परीक्षण पोजजट्ि 
न्नमस्कएमा, ज्नस््ास्यले 
नत्नीहरूलाई प्रमाणीकरण 
क्लङ्कको ्े स््् सनरेश र/
्ा पप-अप सूच्ना पठाउ्ने छ। 
्ैककलपक रूपमा, प्रयोगकतानुले 
घरमा गरर्ने परीक्षणमा पोजजट्ि 
्ननतजा न्नमस्कएमा प्रमाणीकरण 
कोड अ्नुरोध ग्ननु स््नुहुनछ।

पोजजट्ि परीक्षण न्नमस्कएको 
व्यक्तिले क्लङ्कमा क्लक 
गननु्णहुनछ ्ा सूच्नामा 
ट्ाप ग्नुनुहुनछ र एपमा 
आफ्नो ्ननतजा पुमटि ग्ननु 
सबै चररहरूको पालना 
गननु्णहुनछ।

WA	Notify प्रयोगकतानुहरूले 
उहाहँरू हालसाल ैकोभभड-19 
को पोजजटिभ परीक्षर 
कनस्कएका WA Notify 
का नामरकहत प्रयोगकता्णको 
्नजजकै र सम्ान्त रूपमा 
उहाहँरूसँग अ्ना्तृ िएमा 
उहाहँरू कोभिड-19 सँग 
अ्ना्तृ हु्न स ्े्न सूच्ना  
प्रापत ग्नुनुहुनछ।

अमधसूच्नाहरूमा तपाईंको र 
अरूको सुरक्षाका लानग अब के 
ग्नने िने्स्बन्ी जा्नकारीको 
क्लङ्क छ। कतनीहरूमा 
पोजजटिभ परीक्षर 
कनस्कएका व्यक्ति वा 
अनावरर हुन स्न ेकनु राबारे 
कनु नै पकन जानकारी  
समावेश हुुँदैन।

थप जा्नकारी 
पाउ्नुहोस्

सार््ज्निक 
स््ास्थ्य

WA NOTIFY ल ेकसरी काम गछनु
्ाक्शङ्््न ए्सपोजर सूच्नाहरू	(WA	NOTIFY)	कोभिड-19  को प्रसार रो््न मद्दतका लानग प्रयोग गरर्ने महत् पूणनु ्नयाँ 
उपकरण हो। मास्क लगाउ्ने, दूरी कायम राख्ने र िोप लगाउ्ने जस्त,ै	WA	Notify	हाम्ो समुरायलाई बचाउ्नका लानग प्रयोग गरर्ने 
उतकृटि तररका हो।

WA NOTIFY ल ेस्मा न्ुफो्नहरूमाफनु त काम गरनुछ, कु्न ैव्यक्तिगत जा्नकारी साझा ्नगरी, प्रयोगकतानुहरूलाई सचेत ग्ननु यटर 
नत्नीहरू COVID-19 to मा खनुला गररएको हुन स्छ । यो पूर्ण रूपमा कनजी हो, र थाहा छैन वा ट्रयाक हुुँदैन तपाईं को 
हुननुहुनछ वा कहाुँ जाननुहुनछ।

अधयय्नहरूल ेपत्ा लगाए नक अमधक व्यक्ति जो ए्सपोजर सूच्नाहरू प्रयोग गछनु्न,् अमधक लाि। ्ाक्शङ्््न राजयका डे्ा 
मोडेलहरूबा् यो तथय रेिा पययो नक	WA	Notify	प्रयोग ग्नने थोर ैव्यक्तिल ेपन्न संक्रमण र मृतय ुघ्ाउ्न ेछ्न्।


