ما هي الحقائق
تعمل فيرجينيا على تيسير إشعار مستخدمي  iPhoneلغيرهم ممن يُحتمل تعرضهم لكوفيد.19-
مؤخرا تقنية  ،COVIDWISE Expressوهي تقنية جديدة بدون تطبيقات لمستخدمي هواتف
أطلقت إدارة الصحة في فيرجينيا
ً
 iPhoneفي فيرجينيا ،والتي تتيح للمستخدمين إمكانية تفعيل إشعارات التعرض دون تنزيل أي تطبيق.

ما هو COVIDWISE Express؟
التعرض دون
 COVIDWISE Expressهو عبارة عن حل إلشعارات
ُّ
الحاجة إلى تنزيل تطبيقات ،ويمكن تفعيله داخل نظام التشغيل  iOSعلى معظم
أجهزة  iPhoneومتوافر باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية .وهو يعمل بجانب تطبيق
 COVIDWISEوتطبيقات إشعارات التعرض األخرى لتبادل الرموز المميزة
المجهولة مع توفير نفس مستوى الخصوصية واألمان لنسخة التطبيق.

كيف أقوم بتفعيل COVIDWISE Express؟
لتفعيل  ،COVIDWISE Expressلست بحاجة إلى تنزيل تطبيق ،ولكن يجب أن
يكون لديك أحد اإلصدارات التالية لنظام التشغيل :iOS
• أجهزة  iPhone 6sأو أحدث :إصدار  iOS 13.7أو أحدث
• أجهزة  iPhoneمن طراز  5sأو  6أو  :Plus 6إصدار iOS 12.5
ضمن اإلعدادات على جهازك ،انتقل إلى ""Exposure Notifications
التعرض .حدد الواليات المتحدة ،وحدد
التعرض) ،ثم قم بتشغيل إشعارات
(إشعارات
ُّ
ُّ
منطقتك باعتبارها فيرجينيا .ثم أكمل إجراءات التوجيه حسب التعليمات.

تعرف على المزيد على COVIDWISE.ORG
َّ

هل تحتاج إلى المزيد من
المعلومات؟
للحصول على إرشادات
مفصلة خطوة بخطوة لتثبيت
 COVIDWISE Expressوالمزيد
من المعلومات المفيدة حول إشعارات
التعرض وكوفيد ،19-تفضَّل بزيارة
ُّ
الموقع .COVIDWISE.ORG

ما هي الحقائق
ماذا لو كنت قد َّ
نزلتُ تطبيق  COVIDWISEبالفعل؟

؟

إذا كان  COVIDWISEمثبت ًا لديك ،فلست بحاجة إلى تمكين .COVIDWISE Express

ما سبب أهمية  COVIDWISEوCOVIDWISE Express؟
سيقوم تطبيق  COVIDWISEو COVIDWISEبإشعارك في حالة احتمالية تعرضك ألحد مستخدمي التطبيق اآلخرين
والذي قد شارك نتيجة اختبار إيجابية تثبت إصابته بكوفيد .19-إن معرفة تاريخ التعرض تسمح لك بالخضوع للعزل الذاتي
بفعَّالية ،والحصول على العناية الطبية في الوقت المناسب ،وتقليل مخاطر التعرض المحتملة لعائلتك وأصدقائك وجيرانك
وزمالئك .كلما زاد عدد سكان فيرجينيا الذين يستخدمون  COVIDWISEو ،COVIDWISE Expressزادت احتمالية
التعرض في الوقت المناسب والتي تؤدي إلى الوقاية الفعالة من المرض.
تلقيك إشعارات
ُّ

هل خصوصيتي محميَّة؟
نعم! إن إدارة  VDHتأخذ الخصوصية على محمل الجد .يقرر كل مستخدم أن يشارك في تلقي إشعارات التعرض أو ال
يشارك فيها ،وإذا تم تشخيص إصابة الشخص بكوفيد ،19-فيُترك له القرار فيما إذا كان يود مشاركة نتيجة إصابته من خالل
 COVIDWISE Expressمن عدمها .ال يُجرى أبدًا جمع أي بيانات تخص الموقع أو معلومات شخصية أو تخزينها أو
إرسالها إلى إدارة  .VDHيمكنك حذف التطبيق أو إيقاف تشغيل إشعارات التعرض في أي وقت.

كيف تعمل تقنية COVIDWISE Express؟
تعمل تقنية  COVIDWISE Expressباستخدام رموز عشوائية عبر البلوتوث ،والتي تتغير كل  10إلى  20دقيقة .وستقوم
هواتف  iPhoneالمفعَّلة فيها بتقنية  COVIDWISE Expressبمشاركة هذه الرموز العشوائية إذا كانت على مقربة وثيقة
دون الكشف عن الهوية .يتم التحقق من نتائج كوفيد 19-اإليجابية المرسلة من المستخدمين اآلخرين مقابل قائمة من الرموز
المميزة العشوائية التي صادفها المستخدم في آخر  14يو ًما .في حالة وجود مطابقة ،قد يقوم COVIDWISE Express
بإشعار الفرد ،مع أخذ تاريخ ومدة التعرض بعين االعتبار ،فضالً عن قوة إشارة البلوتوث التي تُستخدم لتقديم مدى القرب.

تعرف على المزيد على COVIDWISE.ORG
َّ

