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1. Mergeți la Setări
2. Derulați în jos până la „Notificări de expunere”
3. Faceți clic pe „Activează Notificări de expunere”
4. Selectați Statele Unite
5. Selectați statul Washington

1. Pe un telefon Android, accesați  
Google Play Store

2. Lansați o căutare WA Notify pentru  
a găsi mai repede aplicația

3. Descărcați aplicația WA Notify

Pe iPhone: Pe un telefon Android:

ADĂUGAȚI WA NOTIFY ÎN TELEFONUL DVS

ODATĂ CE AȚI ADĂUGAT WA NOTIFY ÎN TELEFONUL DVS 
IATĂ CUM FUNCȚIONEAZĂ APLICAȚIA PENTRU A PREVENI RĂSPÂNDIREA COVID-19

!
Servicii de 
sănătate 
publică

Aflați 
mai multe

1 2 3 4 5

Când două persoane 
ce folosesc WA Notify 
pe smartphonurile lor 
se află în apropiere, 
telefoanele lor fac schimb 
de coduri aleatorii folosind 
Bluetooth. Codurile sunt 
complet anonime, fără 
urmărirea locației sau 
schimbul de informații 
personale.

Nici o veste e o veste bună. 
Dacă o persoană  are un 
test de COVID-19 pozitiv 
confirmat printr-un test 
de laborator, serviciul de 
sănătate publică va trimite 
un message SMS cu un  
link  de verificare  și /sau 
o notificare pop-up. La fel, 
utilizatorul poate solicita 
un cod de verificare pentru 
un test pozitiv efectuat  
la domiciliu.

Persoana care este 
pozitivă va apăsa pe 
link sau pe notificare 
și va urma pașii 
corespunzători pentru  
a confirma rezultatul lor  
în aplicație.

Utilizatorii WA Notify vor 
primi o notificare că este 
posibil să fi fost expuși la 
COVID-19  dacă au fost 
în apropiere și potențial 
expuși de un utilizator 
anonim WA Notify care a 
fost recent testat pozitiv 
pentru COVID-19. 

Notificările au un link 
către recomandațiile ce 
ar trebui urmate pentru 
a te proteja pe tine și 
pe ceilalți. Acestea nu 
conțin nicio informație 
despre cine a fost 
testat pozitiv sau unde 
s-ar fi putut întâmpla 
expunerea.

CUM FUNCȚIONEAZĂ WA NOTIFY
Aplicația Notificări de expunere în statul Washington (WA Notify) este un instrument important  
pentru a ajuta la stoparea răspândirii COVID-19. La fel ca purtarea măștii, distanțarea socială și 
vaccinarea,  WA Notify este o modalitate grozavă de  a ne proteja comunitatea.  

WA Notify funcționează prin intermediul telefoanelor mobile, fără a face schimb de informații cu caracter 
personal, pentru a avertiza utilizatorii dacă aceștia ar fi putut fi expuși la COVID-19. Este o aplicație 
complet anonimă, ce nu colectează date personale și nici nu urmărește geolocația.

Studiile au demonstrat că cu cât mai multe persoane utilizează aplicația, cu atât mai mari sunt beneficiile 
acesteia. Modelele de date din statul Washington arată că chiar dacă un număr mic de persoane ar utiliza 
WA Notify, aceasta ar reduce cazurile de infectare și decesele.

https://coronavirus.wa.gov/ro/node/3629
https://play.google.com/store

