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יש לעבור ל- Settings)הגדרות( א. 
 Exposure -יש לגלול למטה עד ל ב. 

Notifications)התראות חשיפה(
 ”Turn On Exposure Notifications“ יש להקיש על ג. 

)“הפעלת התראות חשיפה”(
יש לבחור בארצות הברית ד. 

יש לבחור וושינגטון ה. 

:iPhone במכשירי

יש לעבור אל Google Play Store )חנות  א. 
הגוגל פליי(

WA Notify יש להוריד את אפליקציית ב. 

:Android במכשירי

הוספת WA NOTIFY לטלפון שלך

 לאחר הוספת ה- WA NOTIFY לטלפון שלך 
הנה תיאור של איך זה עובד כדי לסייע במניעת התפשטות הקורונה

!
למידע נוסףבריאות הציבור 

הדגבא

כאשר שני אנשים 

 WA-המשתמשים ב

Notify בטלפונים החכמים 
שלהם נמצאים זה ליד זה, 

הטלפונים שלהם מחליפים 

קודים אקראיים באמצעות 

הבלוטות’. הקודים 

אנונימיים לחלוטין, ללא 
מעקב אחר מיקום או 

החלפת מידע אישי.

אם מישהו נמצא חיובי 

לקורונה באמצעות בדיקה 

שאושרה במעבדה, שירותי 

בריאות הציבור ישלחו לו 

הודעה כתובה עם קישור 

לאימות ו/או התראה 

קופצת. לחלופין, משתמש 

יכול לבקש קוד לאימות 

לבדיקה ביתית חיובית.

האדם שנמצא חיובי לוחץ 

על הקישור או מקיש על 
ההתראה ו פועל לפי כל 

השלבים כדי לאשר את 
התוצאה שלו באפליקציה

 WA Notify משתמשי

מקבלים הודעה שייתכן 

שהם נחשפו לקורונה אם 

הם היו קרובים ונחשפו 

 WA Notify ל משתמש

אנונימי שנמצא לאחרונה 
חיובי לקורונה.

להתראות יש קישור למידע 

לגבי מה ניתן לעשות כדי 

להגן על עצמך ועל אחרים. 

הם אינם מכילים מידע 
על מי נמצא חיובי או 
היכן ייתכן שהחשיפה 

התרחשה.

?WA NOTIFY -כיצד עובד ה
ה-WA Notify )הידוע גם בשם התראות החשיפה של וושינגטון( הוא כלי חשוב המסייע בעצירת התפשטות 

הקורונה. בדיוק כמו עטיה של מסכה, שמירת מרחק וחיסונים, ה-WA Notify היא דרך מצוינת להגן על 

הקהילה שלנו. 

ה-WA Notify פועלת באמצעות טלפונים חכמים, ללא שיתוף מידע אישי כלשהו, כדי להתריע בפני 

משתמשים אם קיים החשש שהם נחשפו לקורונה. האפליקציה שומרת על פרטיות לחלוטין, ואינה 

יודעת מי אתה או אינה עוקבת אחר, או מאתרת את, מיקומך.

מחקרים מראים שככל שיותר אנשים משתמשים בטכנולוגיית התראות החשיפה, כך התועלת גדולה יותר. 

 WA Notify-מודלים של נתונים במדינת וושינגטון מראים שאפילו מספר קטן של אנשים המשתמשים ב

יפחית זיהומים ומקרי מוות.

https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.wa.doh.exposurenotifications

