
Smittestopp چیست؟ 
Smittestopp برنامه( ای است که موسسه بهداشت عمومی نروژNIPH آن را توسعه داده است.  این برنامه )

 برای جلوگیری از گسترش کروناویروس در جامعه طراحی شده است. استفاده از این برنامه اختیاری است.

 
توانید ابتالی خود را از طریق این اید، میکروناویروس مبتال شدهاگر در آزمایش شرکت کنید و مشخص شود که به 

اند و شود که آنها احتماالً در معرض عفونت قرار گرفتهبرنامه به اطالع دیگران برسانید. به دیگران گفته می
به کسی  شود. این برنامهشود. بدین ترتیب، برنامه مانع گسترش بیماری میهای الزم به آنها ارائه میتوصیه

 اید.گوید که شما آلوده شدهنمی

 
 را روی تلفن نصب کنم؟ Smittestoppچگونه برنامه 

 دانلود کنید. Google Playیا  App Storeبرنامه را از  •

 های روی صفحه برنامه را دنبال کنید.دستورالعمل •

 شما توضیح دهند. ها را بخوانید، از دیگران بخواهید که آنها را برایاگر نتوانستید دستورالعمل •

 
 کند؟چگونه کار می Smittestoppبرنامه 

ها شروع به مبادله سیگنال با یکدیگر اگر به فردی که این برنامه روی تلفن وی نصب شده است نزدیک شوید، تلفن
 کنند.می

 
د مبتال شما به فرکند که تلفن اگر نتیجه آزمایش کروناویروس فرد دیگر مثبت شده باشد، برنامه به شما یادآوری می

د که آیا توانید انتخاب کنیگوید که چه باید بکنید. همچنین مینزدیک شده است. سپس برنامه با ارسال پیامی به شما می
 باید آلوده بودن خود را به دیگران اطالع بدهید یا خیر.

 
 اید و هویت شخصگرفتهکند که شما در معرض عفونت قرار اگر برنامه برای شما پیام بفرستد، فقط مشخص می

 کند. نه ادارات عمومی و نه اشخاص حقیقی از مکان یا هویت شما آگاه نخواهند شد.آلوده را برای شما فاش نمی

 
 حریم شخصی

 سال داشته باشید. 16باید باالی  Smittestoppبرای استفاده از  •

 شود.روز به طور خودکار حذف می 14اطالعات مربوط به شما پس از  •

 توانید اطالعات خود را از برنامه حذف کنید.ر زمان میدر ه •

 توانید برنامه را حذف کنید.در هر زمان می •

 
 
 
 

 

 

 به بازگرداندن روال عادی زندگی کمک کنید
 

 
 
 
 

helsenorge.no/smittestopp 


