
التنبيهات النصية حول كوفيد-19
ما هي الحقائق 

تعمل فيرجينيا على تيسير إشعار الناس بنتائج االختبارات اإليجابية المؤكدة لإلصابة بكوفيد-19 — وتشارك تلك النتائج مع 
اآلخرين المحتمل أن يكونوا قد تعرضوا للشخص المصاب دون الكشف عن الهوية. 

ستُرسل إدارة الصحة في فيرجينيا سلسلة من الرسائل النصية إلى األشخاص الذين تلقوا نتيجة اختبار إيجابية مؤكدة إلصابتهم 
بكوفيد-19 في فيرجينيا. 

إذا قدمت رقم هاتف محمول صالًحا عند التسجيل في اختبار كوفيد19-، فلن يتم إصدار الرسائل النصية إال عند 
 تلقي إدارة VDH نتيجة اختبار إيجابية مؤكدة لوجود الفيروس. وستأتي الرسائل النصيَّة من الرقم 

3915-336-804  بين الساعة 8 صباًحا و8 مساًء

ستقوم الرسائل النصية، المتوافرة باللغة اإلسبانية أيًضا، بتنبيهك بخصوص نتيجة اختبارك المؤكدة إلصابتك 
بكوفيد19- وتشجيعك على البقاء في المنزل بعيًدا عن األشخاص اآلخرين لوقف انتشار العدوى. ستوفر 

النصوص أيًضا رابًطا إلى بوابة رمز التحقق من COVIDWISE، والتي تقدم رمًزا مكونًا من ثمانية أرقام 
يمكنك إدخاله في COVIDWISE إلشعار المخالطين لك عن قرب بأي حاالت تعّرض محتملة دون الكشف عن 

الهوية.

لماذا سأتلقى رسالةً نصيَّة من إدارة VDH؟

ما الذي ستتضمنه الرسالة النصية؟

COVIDWISE ل نّزِ

يُتاح تطبيق إشعارات التعرُّض 
المجاني للتنزيل من خالل متجري 
 Google Playو App Store

.Store

COVIDWISE.ORG ف على المزيد على تعرَّ

؟



لماذا ينبغي لي اإلبالغ عن نتائج االختبار اإليجابية إلى COVIDWISE؟

ماذا لو لم يكن لدي COVIDWISE أو COVIDWISE Express على هاتفي؟

ما هي بوابة رمز التحقق من COVIDWISE ولماذا أحتاج إلى رمز؟

يمكنك المساعدة في وقف انتشار كوفيد-19 من خالل اإلبالغ عن نتيجة اختبارك اإليجابية )المؤكدة إلصابتك( دون الكشف عن هويتك. ويقوم 
ض تسمح لألفراد  COVIDWISE بإشعار مستخدمي التطبيق اآلخرين أنه من المحتمل أن يكونوا قد تعرضوا للعدوى. إن معرفة تاريخ التعرُّ

بالخضوع للعزل الذاتي بفعَّالية، والحصول على العناية الطبية في الوقت المناسب، وتقليل مخاطر نقل عدوى كوفيد-19 إلى اآلخرين.

يمكنك تنزيل التطبيق من خالل زيارة متجر Apple Store أو Google Play أو اتباع التعليمات الموجودة على COVIDWISE.org. يجب أن تكون 
ض مفعَّلة لمدة 24 ساعة على األقل مسبقًا حتى تحدث )يجب أن تكون قد قمت بالفعل بتشغيل التطبيق وإشعارات التعرض قبل أن تتمكن من  إشعارات التعرُّ

اإلبالغ عن النتائج(. 

 يمكن الوصول إلى بوابة رمز التحقق من COVIDWISE باستخدام الرابط الموجود في الرسالة النصية أو من خالل زيارة الموقع 
https://apps.vdh.virginia.gov/CWP. وتتاح الروابط إلى البوابة أيًضا على موقع COVIDWISE.org. يمكن استخدام رموز التحقق لإلبالغ عن 

نتائج االختبار اإليجابية الصالحة المؤكدة لإلصابة بكوفيد-19 في تطبيق COVIDWISE. وهذا يسمح لتطبيق COVIDWISE بإشعار األشخاص المحتمل 
تعرضهم للفيروس دون الكشف عن الهوية. إن رموز التحقق تمنع اإلبالغ الكاذب. تقوم البوابة بتزويد المستخدم بخيارين للحصول على رمز للتحقق - إما من 

.COVIDWISE خالل إرسال رابط لجهاز محمول أو من خالل إنشاء رمز في البوابة للصقه في

COVIDWISE.ORG ف على المزيد على تعرَّ
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