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iPhone Telefonlarda:

1. Google Play Store’a gidin 
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Android Telefonlarda:

TELEFONUNUZA WA NOTIFY’İ YÜKLEYİN

TELEFONUNUZA WA NOTIFY’İ YÜKLEDİĞİNİZDE 
COVID-19’UN YAYILMASINI ÖNLEMEYE YARDIMCI OLMAK İÇİN NASIL ÇALIŞTIĞI AŞAĞIDA AÇIKLANMIŞTIR
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Akıllı telefonlarında WA 
Notify kullanan iki kişi 
birbirine yakın olduğunda, 
telefonları Bluetooth 
kullanarak rastgele kod 
alıp verir. Bu kodlar 
tamamen anonimdir 
ve herhangi bir konum 
takibi veya kişisel bilgi 
alışverişi yapılmaz.

Kötü haber almaktansa 
bihaber olmak daha iyidir. 
Bir kişinin COVID-19 testi 
laboratuvar onaylı olarak 
pozitif çıkarsa, halk sağlığı 
yetkilileri bu kişiye bir 
doğrulama bağlantısı 
kısa mesajı ve/veya bir 
pop-up bildirimi gönderir. 
Buna alternatif olarak, 
bir kullanıcı evde yaptığı 
pozitif çıkan testi için bir 
doğrulama kodu  
talep edebilir. 

Testi pozitif çıkan kişi 
bağlantıya tıklar veya 
bildirime dokunur ve 
uygulamada sonuçlarını 
onaylamak için tüm 
adımları takip eder.

WA Notify kullanıcıları, 
yakın zamanda COVID-19 
testi pozitif çıkmış 
kimliği bilinmeyen bir 
WA Notify kullanıcısının 
yakınında bulunmuşşa 
ve potansiyel olarak 
temaslı hale gelmişse, 
COVID-19’a maruz kalmış 
olabileceklerine dair bir 
bildirim alır. 

Bildirimlerde, kendinizi 
ve başkalarını korumak 
için müteakiben ne 
yapmanız gerektiğine 
ilişkin bilgilere 
yönlendiren bir 
bağlantı bulunur. 
Bildirimler, kimin 
testinin pozitif çıktığı 
veya maruziyetin 
nerede gerçekleşmiş 
olabileceğine dair 
herhangi bir  
bilgi içermez.

WA NOTIFY NASIL ÇALIŞIR
Washington Temas Bildirimleri (WA Notify), COVID-19’un yayılmasını durdurmaya yardımcı olacak önemli bir 
araçtır. Tıpkı maske takmak, mesafeyi korumak ve aşı olmak gibi, WA Notify da toplumumuzu korumak için 
harika bir yöntemdir.

WA Notify, kullanıcıları COVID-19’a maruz kalmış olabilecekleri konusunda uyarmak için herhangi bir kişisel 
bilgi paylaşmadan akıllı telefonlarda çalışır. Tamamen gizlidir ve kim olduğunuzu veya nereye gittiğinizi 
bilmez ya da takip etmez.

Araştırmalar, temas bildirim teknolojisini ne kadar çok kişi kullanırsa, o kadar çok faydalı olacağını 
gösteriyor. Washington eyaletindeki veri modelleri, WA Notify kullanan az sayıda insanın bile enfeksiyonları 
ve ölümleri azaltacağını gösteriyor.

Halk Sağlığı
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