
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ WA Notify.org ਤੇ ਜਾਓ।

WANotify.org/Punjabi

1. ਸੈਟਿੰਗਜ਼ ‘ਤ ੇਜਾਓ
2. ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੋਿੀਟਿਕੇਸ਼ਨਾ ਂਤੱਕ ਹੇਠਾ ਂਸਕ੍ਰੌਲ ਕਰੋ
3. “ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੋਿੀਟਿਕੇਸ਼ਨਾ ਂਆਨ ਕਰ”ੋ ਤ ੇਕਟਲਕ ਕਰੋ
4. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
5. ਵਾਟਸ਼ੰਗਿਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਫੋਨ ਤ:ੇ

1. ਗੂਗਲ ਪਲੇਅ ਸਿੋਰ ਤੇ ਜਾਓ
2. ਐਪ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਲਈ Washington 

exposure notification (ਵਾਟਸ਼ੰਗਿਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ 
ਨੋਿੀਿੀਕੇਸ਼ਨ ਖੋਜ ਕਰੋ)

3. ਵਾਟਸ਼ੰਗਿਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੋਿੀਿੀਕੇਸ਼ਨ ਐਪ ਇਨਸਿਾਲ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਤ:ੇ

ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਫੋਨ ਤ ੇWA NOTIFY ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ     
ਸਮਝ ੋਟਕ ਉਹ ਕੋਟਵਡ-19 ਦ ੇਿੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਟਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

!
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ਜਦੋਂ ਆਪਣ ੇਸਮਾਰਿਿੋਨਾ ਂ‘ਤ ੇWA 
Notify ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ 
ਟਵਅਕਤੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਹੁਦੇੰ 
ਹਨ ਤਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਿੋਨ ਬਲੂਿੁਥੱ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬਤੇਰਤੀਬ ੇਕੋਡ ਦਾ 
ਬਦਲਾਓ (exchange) ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਕੋਡ ਪਰੂੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਅਮਿਆਤ 
ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੈਕ੍ 
ਜਾਾਂ ਮਨਜੱੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਾਂਝੀ 
(exchange) ਨਹੀਂ ਕਰਦ।ੇ

ਜਦੋਂ ਵਾਟਸ਼ਗੰਿਨ ਟਵਚੱ ਟਕਸੇ 
ਟਵਅਕਤੀ ਦਾ ਿੈਸਿ ਪਾਟਜ਼ਟਿਵ 
ਆਉਂਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਜਨਤਕ ਟਸਹਤ 
ਉਨ੍ਾ ਂਤਕੱ ਪਹੁਚੰਦੀ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂ
ਨੂੰ ਆਟਖਆ ਜਾਵਗੇਾ ਟਕ ਕੀ ਉਨ੍ਾ ਂ
ਕੋਲ WA Notify ਹ ੈਅਤ ੇਇਕੱ 
ਤਸਦੀਕ ਕੋਡ ਟਦੱਤਾ ਟਗਆ ਹ।ੈ

ਜਦੋਂ ਟਕਸੇ ਟਵਅਕਤੀ ਦਾ ਿੈਸਿ 
ਪਰੌਟਜਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹ ੈਤਾ ਂਉਹ 
ਮਲੰਕ ਤੇ ਕਮਲਕ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜਾ ਂ
ਨੋਿੀਿੀਕੇਸ਼ਨ ਤ ੇਿੈਪ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ 
ਐਪ ਟਵਚੱ ਆਪਣ ੇਟਰਜਲਿ ਦੇਖਣ 
ਲਈ ਸਾਰ ੇਸਟੈੱਪ ਜਾਾਂਚਦਾ ਹ।ੈ

WA Notify ਵਾ ਨੋਿੀਿਾਈ 
ਦੇ ਉਪਯਗੋੀਆ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ 
ਪ੍ਾਪਤ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈਟਕ ਉਹ ਕੋਟਵਡ 
19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਟਵਚ ਆਏ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਟਕ ਉਹ ਟਕਸੇ ਵਾ 
ਨੋਿੀਿਾਈ ਦੇ ਅਨਾਿ ਉਪਯਿੋੀ 
ਜੋ ਮਕ ਹਣੇੁ ਹਣੇੁ ਕੋਮਵਡ 19 
ਟਸੈਟ ਪਮੌਜਮਟਵ ਹਇੋਆ ਹਵੇੋ ਦੇ 
ਨਜ਼ਦੀਕ ਿਏ ਹਣੋ।

ਨੋਿੀਿੀਕੇਸ਼ਨਾ ਂਟਵੱਚ ਆਪਣੀ ਅਤੇ 
ਦੂਟਜਆ ਂਦੀ ਸੁਰੱਟਖਆ ਲਈ ਅਗੱੇ 
ਕੀ ਕਰਨਾ ਹ ੈਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟਲੰਕ ਟਦੱਤਾ ਟਗਆ 
ਹ।ੈ ਇਹਦ ੇਮਵਚ ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹ ੈਮਕ 
ਕੌਣ ਪਮੌਜਮਟਵ ਹਇੋਆ ਹ ੈਅਤੇ 
ਐਕਸਪਜੋ਼ਰ ਮਕਥੇੱ ਵਾਪਮਰਆ 
ਹਵੇੋਿਾ।

ਹੋਰ ਜਾਓਜਨਤਕ ਸਟਹਤ

WA NOTIFY ਟਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਵਾਟਸ਼ੰਗਿਨ ਨੋਿੀਿਾਈ (ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਟਸ਼ੰਗਿਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੋਿੀਿੀਕੇਸ਼ਨਾ ਂਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਟਣਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ) ਇੱਕ ਿਲੂ ਹੈ ਜੋ ਟਕਸੇ ਵੀ ਟਨੱਜੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਝਂੀ ਕੀਤੇ ਵਗੈਰ, ਸਮਾਰਿਿੋਨਾ ਂਰਾਹੀਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਸੂਟਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਟਵਡ 19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ 
ਟਵਚ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਗੁਪਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੌਣ ਜਾ ਂਟਕੱਥੇ ਜਾਦਂੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਂਹੀ ਿੈ੍ਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।  

WA Notify, ਯੂਜ਼ਰਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਟਕਸੇ ਟਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਕੀਤੇ ਟਬਨਾ,ਂ ਸਮਾਰਿਿੋਨਾ ਂਰਾਹੀਂ ਸੂਟਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ 
ਕੋਟਵਡ -19 ਦੀ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਮਨੱਜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਾਾਂ ਹੀ ਟ੍ੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ 
ਹੋ ਜਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਕੱਥੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹੋ।

ਅਟਿਆਇਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਟਕ ਟਜੰਨੇਂ  ਲੋਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੋਿੀਿੀਕੇਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਓਨਾ ਹੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਟਸ਼ੰਗਿਨ 
ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੇਿਾ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਟਕ ਵਾ ਨੋਿੀਿਾਈ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਥੋੜ੍ੀ ਸੰਟਖਆ ਵੀ ਇਨਿੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਰੌਤਾ ਂਨੂੰ ਘੱਿ ਕਰੇਗੀ।


