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WA NOTIFY ایپ کو اپنے سمارٹ فون پر انسٹال کرنے کے بعد
ذیل میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ COVID-19 کے پھیالؤ کو روکنے کے لیے کس طرح کام کرتی ہے

 جب سمارٹ فون پر

 WA Notify استعمال کرنے 
والے دو لوگ ایک دوسرے 

کے قریب ہوتے ہیں تو ان کے 

فون بلوٹوتھ استعمال کر کے 

بے ترتیب کوڈز کا تبادلہ کرتے 

ہیں۔ یہ کوڈز مکمل طور پر 

گمنام ہوتے ہیں، اور یہ محل 

وقوع یا ذاتی معلومات کا 

اشتراک نہیں کرتے۔

کوئی خبر خوش خبری نہیں 

ہے۔ اگر کسی شخص کا 

لیباریٹری کے ذریعے توثیق شدہ 

COVID-19 جانچ کا نتیجہ 
مثبت نکلتا ہے تو صحت عامہ 

انہیں توثیقی لِنک واال ایک 

متنی پیغام اور/یا ایک پاپ اپ 

نوٹیفکیشن بھیجتا ہے۔ متبادل 

کے طورپر، صارف گھر پر مبنی 

مثبت جانچ کے لیے ایک توثیقی 

کوڈ کی درخواست کر سکتا ہے۔

وہ شخص جس کی جانچ کا 

نتیجہ مثبت نکلتا ہے وہ لِنک 

پر کلک کرتا ہے یا نوٹیفکینش 

کو تھپتھپاتا ہے اور ایپ پر اپنے 

نتیجے کی توثیق کے لیے تمام 

مراحل پر عمل کرتا ہے۔

اگر WA Notify صارفین، 

ممکنہ طور پر حال ہی میں 

COVID-19 کے لیے مثبت 
 نتیجہ نکلنے والے گمنام

 WA Notify صارف  کی 
زد میں آ گئے ہوں، تو انہیں 

ایک اطالع موصول ہوتی ہے 

کہ اس بات کا امکان ہے کہ 

وہ COVID-19 کی زد میں آ 

گئے ہیں۔

اس نوٹیفکیشن میں اس بات 

سے متعلق معلومات کی ایک 

لِنک موجود ہے کہ اپنے آپ کو اور 

دوسروں کو محفوظ رکھنے کے 

لیے آگے کیا کریں۔ ان میں مثبت 

نتیجہ نکلنے والے شخص کے 

بارے میں کوئی معلومات 

شامل نہیں ہوتی اور نہ ہی 

اس بارے میں کوئی معلومات 

ہوتی ہے کہ کس مقام  میں وہ 

اس کی زد میں آئے۔

WANotify.org/Urdu

 ترتیبات میں جائیں. 1

   نیچے کی طرف اسکرول کر کے ایکسپوژر. 	

 نوٹیفیکیشنز میں جائیں

 »ایکسپوژر نوٹفیکیشنز کو آن کریں« پر کلک کریں. 	

 یونائیٹڈ اسٹیٹس منتخب کریں. 	

 واشنگٹن منتخب کریں. 	

iPhone پر:

 گوگل پلے اسٹور پر جائیں. 1

   ایپ کا آسانی سے پتہ لگانے کے لیے. 	

WA Exposure Notifications کو تالش کریں

 واشنگٹن ایکسپوژر نوٹیفکیشنز ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. 	

Android فون پر:

WA NOTIFY ایپ کو اپنے سمارٹ فون پر انسٹال کریں

مزید جانیں عوامی صحت

واشنگٹن ایکسپوژر نوٹیفکیشنز )WA Notify( ایک اہم ٹول ہے جو COVID-19 کو پھیلنے سے روکنے میں مدد کرتی ہے۔ 

بالکل ماسک پہننے، فاصلہ برقرار رکھنے اور ویکسین لینے ہی کی طرح WA Notify ہماری کمیونٹی کو  محفوظ رکھنے کا 

ایک زبردست طریقہ ہے۔ 

WA Notify صارفین کے ممکنہ طور پر COVID-19 کی زد میں آنے کی صورت میں، کسی بھی ذاتی معلومات کا 
اشتراک کیے بغیر انہیں خبردار کرنے کے لیے سمارٹ فون کے توسط سے کام کرتی ہے۔  یہ مکمل طور پر نجی ہے اور اس 

بات سے آگاہ نہیں ہے کہ آپ کون ہیں اورنہ ہی اس بات کا سراغ لگاتی ہے کہ آپ کہاں جاتے ہیں۔

مطالعات سے معلوم ہوا ہے کہ ایکسپوژر نوٹیفیکیشن ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے والے لوگ جس قدر زیادہ ہوں 

گے، اس کا فائدہ اسی قدر زیادہ ہوگا۔ واشنگٹن ریاست کے ڈیٹا ماڈلز سے اس بات کا پتہ چال ہے کہ WA Notify کو 

استعمال کرنے والے لوگوں کی ایک چھوٹی سی تعداد سے بھی انفیکشز اور اموات میں کمی آئے گی۔

کیسے کام کرتی ہے WA NOTIFY

https://play.google.com/store

