
உங்கள் த�ொலைபேசியில் WA அறிவிபலேச் பசர்க்கவும்
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1. அமைவுகளுக்குச் செல்லவும்

2. ந�ோய்ப் போதிப்பு அறிவிப்புகள் வமை உருட்டவும்

3. “ந�ோய்ப் போதிப்பு அறிவிப்புகமை ஆன் செய்்யவும்” 
என்பதன் மீது க்ைளிக் செய்்யவும்

4. ஐக்கி்ய அசைைளிக்கோ என்பமதத் சதைளிவு செய்்யவும்

5. வோஷிங்டன் என்பமத சதைளிவு செய்யும்

iPhone இல் WA Notify-ஐ தசயல்ேடுத�வும்:

1. ஆணடைோய்ட ஃநபோனளில கூகிள் பிநை 
ஸந்டோர்-க்குச் செல்லவும்்

2. செ்யலிம்ய எைளிதில கணடுபிடிக்க  
WA எக்ஸநபோஸர் ந�ோடடிபிநகஷன்ஸ-ஐத் 
நதடுஙகள்

3.  வோஷிங்டன் எக்ஸநபோஸர் 
ந�ோடடிபிநகஷன்ஸ செ்யலிம்ய 
பதிவிறக்கவும்

ஆண்ட்ொய்டில்

WA NOTIFY ஐ உங்கள் ஃபேொனில் பசரத�வுடன் 
இப்படி்யோக தோன் அது செ்யலபடடு நகோவிட-19 சதோற்று பைவுதல தடுக்கப் ப்யன்படுகிறது. 
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WA Notify ப்யன்படுத்தி 

வரும் இைணடு �பர் 

சதோ்டர்பில ச�ருக்கைோக 

வநதோல, உஙகள் இருவைளின் 

ஸைோர்ட மகநபெிகளும் 

புளூடூத் ப்யன்படுத்தி 

சதோ்டர்பற்ற முமற்யில 

குறியீடுகமைப் பைளிைோறிக் 

சகோள்கின்றன. இந� 

குறியீடு்கள் முறறிலும் 

தேய்ில்ைொ�து, 

இடத�திலன ேின் 

த�ொட்ொது அல்ைது 

�னிநே்ின் �்கவல் 

எல�யும் ே்ிமொறி்க 

த்கொள்்ொது.

ஆய்வகத்தோல 

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட 

பைளிநெோதமன்யின் மூ்லம் 

்யோைோவது COVID-19க்கு 

ஆைோகிருநதோல, சபோது 

சுகோதோை துமற அவர்கமைத் 

சதோ்டர்புசகோள்ை ெைளிபோர்ப்பு 

இமைப்பு உமைச் செய்தி 

ைற்றும்/அல்லது போப்-அப் 

அறிவிப்மப அனுப்பும். 

ைோற்றோக, ஒரு ப்யனர் வீடடில 

ந�ோய்த்சதோற்று 

பைளிநெோதமனக்கு 

ெைளிபோர்ப்புக் குறியீடம்டக் 

நகோை்லோம்.

சதோற்று இருப்பது உறுதி 

என அறிநதவர் 

இலைபலே்க ்கதி்ி்க 

தசய்யவும் அல்லது 

அறிவிப்மபத் தட்டவும் 

ைற்றும் செ்யலி்யில தஙகள் 

பைளிநெோதமன முடிமவ 

உறுதிப்படுத்த  

அலனதது ேடி்கல்யும் 

ேின்ேறறுவொர.

சமீேத�தில் COVID-19்ககு 

ஆ்ொ்கதியிருந� 

அநொமப�ய WA Notify 

ேயனர உஙகள் அருகில 

இருநதிருநதோல, COVID-19 
போதிக்கப்பட்டவருக்கு 

அருகில இருக்கக்கூடும் 

என்றும் சதோற்றுந�ோய்க்கு 

ஆைோகக்கூடும் என்ற 

அறிவிப்மப WA Notify 

ப்யனர்கள் சபறுவோர்கள்.

அறிவிப்பில உஙகமையும் 
ைற்றவர்கமையும் 
போதுகோத்தி்ட அடுத்து 
என்ன செய்்ய நவணடும் 
என்ற தகவலுக்குைளி்ய 
இமைப்பு இருக்கும். 
அ�தில் யொரு்ககு த�ொறறு 

்கணடறியபே்டடது என்ற 

�்கவபைொ அல்ைது எஙப்க 

த�ொறறு ே்வி 

இரு்க்க்ககூடும் என்ற 

�்கவபைொ இரு்க்கொது.

நைலும் 
அறிநதுசகோள்ை

சபோது 
சுகோதோைம்

WA NOTIFY எப்படியாக வேலை செயககிறது
COVID-19 பைவுதம்ல தடுக்க உருவோக்கப்பட்ட முக்கி்யத்துவம் வோய்நத கருவி WA Exposure Notifications (WA Notify) 
ஆகும். முகக்கவெம் அைளிநதிடுதல, ெமூக இம்டசவைளிம்ய கம்டப்பிடித்தல, தடுப்பூெி செலுத்திக்சகோள்வது 
நபோன்று WA Notify மூ்லம் �ைது ெமூகத்மதப் போதுகோக்க இது ஓர் ெிறநத வழளி்யோகும்.   

ப்யனர்கள் COVID-19 ந�ோய்த்சதோற்றுப் போதிப்புக்கு ஆைோகுவோர்கைோ்யின், தனளிப்பட்ட தகவலகள் எதமனயும் 
பகிர்நது சகோள்ைோது, அது பற்றி அவர்களுக்கு எச்ெைளிக்கின்ற, ஸைோர்ட மகநபெிகைளின் ஊ்டோக WA Notify நவம்ல 
செய்கிறது. இது முறறிலும் �னிபே்டட�ொகும், நீங்கள் யொர என்ேல� அல்ைது நீங்கள் எஙப்க 
தசல்்கதிறீர்கள் என்ேல� அறியபவொ அல்ைது உங்கல்ப ேின்த�ொட்பவொ மொ்டடொது.

ந�ோய்த் சதோற்றுப் போதிப்பு அறிவிப்புத் சதோழளிலநுடபத்மத அதிகைோன ைனளிதர்கள் ப்யன்படுத்தும் நபோது 
ப்யன்கள் போைளி்யதோக இருக்கும் என்று ஆைோய்ச்ெி்யில கண்டறி்யப்படடுள்ைது. ெிறி்ய எணைளிக்மக்லோன 
ைனளிதர்கள் WA Notify ஐப் ப்யன்படுத்துவது கூ்ட சதோற்றுக்கைளினதும் ைைைஙகைளினதும் எணைளிக்மகம்யக் 
குமறக்கும் என்று வோஷிங்டன் ைோ�ி்லத்திலுள்ை தைவு ைோதிைளிகள் கோடடுகின்றன.


