
1. Vào Cài Đặt (Settings) 
2. Cuộn xuống đến Thông Báo Phơi Nhiễm 

(Exposure Notifications)
3. Nhấp vào “Bật Thông Báo Phơi Nhiễm 

(Turn On Exposure Notifications)”
4. Chọn Hoa Kỳ (United States)
5. Chọn Washington

Trên điện thoại iPhone của quý vị :

1. Truy cập vào cửa hàng Google Play Store 
2. Gõ Exposure Notifications ở thanh tìm 

kiếm để dễ dàng tìm thấy ứng dụng
3. Tải xuống ứng dụng Washington  

Exposure Notifications 

Trên điện thoại Android của quý vị

HÃY THÊM THÔNG BÁO WA NOTIFY VÀO ĐIỆN THOẠI CỦA QUÝ VỊ

SAU KHI QUÝ VỊ ĐÃ THÊM THÔNG BÁO WA NOTIFY VÀO ĐIỆN 
THOẠI CỦA QUÝ VỊ   
Đây là cách ứng dụng hoạt động để giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.
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Khi hai người sử dụng 
Thông Báo WA Notify trên 
điện thoại di động của họ 
ở gần nhau, điện thoại 
của họ sẽ trao đổi mã ẩn 
danh ngẫu nhiên bằng 
Bluetooth. Các mã số 
này hoàn toàn ẩn danh, 
không có theo dõi vị trí 
hoặc trao đổi thông tin 
cá nhân.

Không nhận được thông 
báo là điều tốt. Nếu ai đó 
được xác nhận từ phòng 
xét nghiệm là có kết quả 
xét nghiệm dương tính 
với COVID-19, sở y tế công 
cộng sẽ gửi cho họ tin 
nhắn với liên kết xác minh 
và / hoặc thông báo hiện 
lên. Ngoài ra, người đó có 
thể yêu cầu mã xác minh 
cho kết quả xét nghiệm 
dương tính tại nhà. 

Người có kết quả xét 
nghiệm dương tính sau 
đó bấm vào liên kết 
hoặc bấm vào thông báo 
hiện lên và làm theo tất 
cả các hướng dẫn để xác 
nhận kết quả xét nghiệm 
của họ trong ứng dụng.

Bất kỳ ai có ứng dụng 
Thông Báo WA Notify sẽ 
nhận được cảnh báo ẩn 
danh là họ có thể có 
tiếp xúc với một người 
vừa có kết quả xét 
nghiệm dương tính với 
COVID-19.

Thông báo sẽ cung cấp 
liên kết đến các trang 
mạng có thông tin về 
những việc cần làm tiếp 
theo để bảo vệ bản thân 
và những người xung 
quanh. Ứng dụng không 
chứa bất kỳ thông tin 
nào về người có kết 
quả xét nghiệm dương 
tính hoặc nơi người này 
bị nhiễm.
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THÔNG BÁO WA NOTIFY HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO
Thông Báo Phơi Nhiễm (WA Notify) là một công cụ quan trọng để giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. 
Cũng giống như việc đeo khẩu trang, giãn cách xã hội và tiêm vắc-xin, Thông Báo WA Notify là một cách 
tuyệt vời để bảo vệ cộng đồng của chúng ta.

Thông Báo WA Notify hoạt động trên điện thoại di động, không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào, để 
cảnh báo người dùng nếu họ có thể đã tiếp xúc với người bị nhiễm  COVID-19. Nó hoàn toàn bí mật, 
ứng dụng sẽ không theo dõi quý vị hoặc những nơi quý vị đến.

Các nghiên cứu cho thấy rằng càng nhiều người sử dụng công nghệ thông báo phơi nhiễm thì lợi ích sẽ 
càng cao. Các mô hình dữ liệu ở tiểu bang Washington cho thấy rằng ngay cả khi chỉ một số ít người sử 
dụng Thông Báo WA Notify cũng sẽ giúp giảm sự lây lan và tử vong do COVID gây ra.

https://play.google.com/store

