
استخدم هاتفك في 
مكافحة كوفيد-19

للمساعدة في قيادة الطريق أمام مكافحة كوفيد-19، تتشرف إدارة الصحة في فيرجينيا )VDH( باإلعالن عن تطبيق 
ض، والذي تم إطالقه في   COVIDWISE، التطبيق الرسمي المخصص للهواتف المحمولة في فيرجينيا إلشعارات التعرُّ

5 أغسطس 2020. لقد كانت فيرجينيا أول والية في الواليات المتحدة تطرح تطبيقًا إلشعارات التعّرض باستخدام إطار عمل 
.Apple/Google الطاقة المنخفضة للبلوتوث من

تطبيق COVIDWISE هو التطبيق الرسمي في فيرجينيا لنظام إشعارات 
التعرض )ENS( والذي وضعته إدارة الصحة في فيرجينيا بالشراكة مع 

Google وApple. ويتاح تطبيق الهواتف الذكية المجاني هذا لجميع 
سكان فيرجينيا على Google Play وفي App Store. بعد تنزيل 

التطبيق، ستكون قادًرا على استخدام هاتفك في معركتنا ضد كوفيد-19 
دون المساس بخصوصيتك أو معلوماتك الشخصية. ويستعين تطبيق 

COVIDWISE بتقنية الطاقة المنخفضة للبلوتوث )BLE( إلشعار 
المستخدمين الُمحتمل أن يكونوا قد تعرضوا للعدوى بسرعة حتى تتمكن 
من تقليل المخاطر التي قد تمس أصدقاءك وعائلتك، ولمساعدة فيرجينيا 

على وقف االنتشار.

ع كل شخص لديه هاتف Android أو Apple بشدة على تنزيل  يُشجَّ
COVIDWISE واستخدامه. من خالل العمل معًا واستخدام كل أداة في 

متناولنا، يمكننا حماية أنفسنا ومجتمعاتنا. ينبغي للقصر طلب اإلذن بتنزيل 
تطبيق COVIDWISE واستخدامه من أحد الوالدين أو الوصي.

ما هو تطبيق COVIDWISE؟

لماذا ينبغي استخدام تطبيق COVIDWISE؟

COVIDWISE.ORG ف على المزيد على تعرَّ

COVIDWISE ل نّزِ

 يُتاح التطبيق المجاني للتنزيل 
 App Store من خالل متجري 

.Google Play Storeو
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ما سبب أهمية COVIDWISE؟
سيقوم تطبيق COVIDWISE بإشعارك 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 COVIDWISE، زادت احتمالية تلقيك إشعارات التعرض في الوقت المناسب والتي تؤدي 

إلى الوقاية الفعالة من المرض. 

هل خصوصيتي محميَّة؟

كيف يعمل تطبيق COVIDWISE؟

نعم! إن إدارة VDH تأخذ 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 من عدمها. ال يُجرى أبًدا جمع أي بيانات تخص 
الموقع أو معلومات شخصية أو تخزينها أو إرسالها إلى إدارة VDH. يمكنك حذف التطبيق أو إيقاف 

تشغيل إشعارات التعرض في أي وقت.

 يعمل تطبيق COVIDWISE باستخدام رموز عشوائية عبر البلوتوث، والتي تتغير كل 10 إلى 
20 دقيقة. وستقوم الهواتف المثبت عليها التطبيق بمشاركة هذه الرموز العشوائية إذا كانت على 

مقربة وثيقة دون الكشف عن الهوية. يتم التحقق من نتائج كوفيد-19 اإليجابية المرسلة من مستخدمي 
التطبيق اآلخرين مقابل قائمة من الرموز المميزة العشوائية التي صادفها المستخدم في آخر 14 يوًما. 

في حالة وجود مطابقة، قد يقوم تطبيق COVIDWISE بإشعار الفرد، مع أخذ تاريخ ومدة التعرض بعين 
االعتبار، فضالً عن قوة إشارة البلوتوث التي تُستخدم لتقديم مدى القرب.  

COVIDWISE.ORG ف على المزيد على تعرَّ


