 Smittestoppچیست؟
 Smittestoppیک اپلیکیشن مربوط به انستیتوت صحت عامه ناروی ( )NIPHمیباشد .این اپلیکیشن برای
جلوگیری از انتشار کروناویروس در جامعه دیزاین شده است .استفاده از این اپلیکیشن اختیاری است.
اگر در تست اشتراک نمایید و مشخص شود که مبتال به کروناویروس شدهاید ،شما میتوانید مبتال شدن خود را از
طریق این اپلیکیشن به دیگران خبر بدهید .به دیگران گفته میشود که آنها احتماالً در معرض عفونت قرار گرفتهاند
و به آنها توصیههای الزم ارائه میشود .از این طریق ،این اپلیکیشن مانع انتشار مریضی به اشخاص بیشتر میشود.
این اپلیکیشن به کسی نمیگوید که شما مصاب شدهاید.

چه قسم اپلیکیشن  Smittestoppرا باالی موبایل خود نصب کنم؟
• اپلیکیشن را از  App Storeیا  Google Playدانلود کنید.
• طرزالعمل ها و هدایات این اپلیکیشن را در روی اسکرین تعقیب کنید.
• اگر نتوانستید هدایات را بخوانید ،از شخص دیگری بخواهید که آنها را برای شما تشریح نماید.

اپلیکیشن  Smittestoppچه قسم کار میکند؟
اگر نزدیک شخص دیگری که این اپلیکیشن را باالی موبایل خود نصب کرده است بروید ،موبایل ها شروع میکنند به
ارسال سیگنال به یکدیگر.
اگر نتیجه تست کروناویروس شخص دیگر مثبت شده باشد ،این اپلیکیشن به شما یادآوری میکند که تلیفون موبایل
شما به شخص مبتال نزدیک شده است .بعد از آن اپلیکیشن از طریق ارسال یک مسیج متنی کوتاه به شما میگوید که
چه کار باید بکنید .همچنین میتوانید انتخاب کنید که آیا می خواهید مصاب بودن خود را به دیگران خبر بدهید یا
نخیر.
اگر از طریق این اپلیکیشن یک مسیج متنی کوتاه دریافت کردید ،فقط مشخص میکند که شما در معرض عفونت
قرار گرفتهاید و هویت شخص مبتال به عفونت را برای شما افشا نمی سازد .نه ادارات عمومی و نه اشخاص حقیقی
از مکان یا هویت شما باخبر نخواهند شد.

حریم شخصی
•
•
•
•

جهت استفاده از  Smittestoppباید بیشتر از  16سال سن داشته باشید.
معلومات مربوط به شما بعد از  14روز بدون اینکه کدام کاری را انجام بدهید به طور اتوماتیک حذف خواهد شد.
شما میتوانید در هر زمان معلومات خود را از این اپلیکیشن حذف کنید.
شما میتوانید در هر زمان این اپلیکیشن را حذف کنید.

برای برگرداندن زندگی نورمال روزانه یکجای شوید

helsenorge.no/smittestopp

