Smittestopp भनेको के हो ?
Smittestopp भनेको नर्वे दे शको सार्ववजननक स्वास्थ्य संथाले उपलब्ध गराएको एक प्रकारको एप
हो । यसले समाजमा कोरोना भाइरस फैलार्वट रोक्न सहयोग गर्व । तपाईंले यो एप प्रयोग गने र्वा
नगने भनेर र्नौट गनव सक्नु हुन्र् ।
तपाईंले परीक्षण गनुव भयो र यो एपले तपाईंलाई कोरोना भाइरस लागेको र् भनेर दे खायो भने तपाईंले
अन्य माननसलाई यसै एपबाट जानकारी नदन सक्नु हुन्र् । उनीहरूलाई आफू संक्रमणको जोखखममा
परे को हुन सक्र्न् भनेर बताइने र् र त्यस्तो अर्वस्थामा के गने भन्ने बारे मा सल्लाह नदइने र् । यो
एपले यसरी नै धेरै माननसहरूलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण हुनबाट बचाउन सक्र् । यो एपले
तपाईंलाई रोक्न लागेको र् भनेर अन्य माननसहरूलाई बताउदै न ।

मैले मेरो फोनमा Smittestopp एप कसरी राख्न सक्छु ?
• App Store र्वा Google Play बाट यो एप डाउनलोड गनुवहोस् ।
• यो एप फोनको खिनमा दे खाएको ननदे शनहरू अनुसार चलाउनुहोस् ।
• तपाईंले फोनको खिनमा दे खखएका ननदे शनहरू बुझ्न सक्नु भएन भने अरू माननसहरूलाई सोधेर
त्यस बारे मा जानकारी नलनुहोस् ।

Smittestopp एपले कसरी काम गछछ ?
तपाईं अन्य माननसहरू जसले यो एप आफ्नो फोनमा इन् सटल गरे का र्न् भने उनीहरूको को ननजक
जााँ दा फोनहरूले सङ्केतहरू एक अकाव लाई पठाउने र् ।
यनद अको व्यखिलाई कोरोना लागेको र् भने यस एपले तपाईंको फोन कोरोना संक्रनमतको ननजक
रहे को र् भनेर स्मरण गने र् । त्यसपनर् तपाईंले के गनुव पर्व भनेर उि एपबाट सन्दे श प्राप्त गनुव
हुने र् । तपाईंले अन्य माननसलाई आफू संक्रनमत भएको कुराको जानकारी नदने र्वा ननदने भनेर
ननणवय पनन गनव सक्नु हुन्र् ।
तपाईंले यस एपबाट सन्दे श प्राप्त गनुव भयो भने आफू संक्रमणको जोखखममा रहे को जानकारी पाउन
सक्नु हुन्र् न नक संक्रनमत व्यखि र्वा स्थानको । तपाईं को हो र्वा कहााँ हुनुहुन्र् भनेर सरकारी
अनधकारीहरू तथा अन्य व्यखिहरूले समेत पत्ता लगाउन सक्ने र्ै नन् ।

गोपनीयता
• यो Smittestopp एप प्रयोग गनवका लानग तपाईंको उमेर अननर्वायव रूपमा 16 र्वर्व भन्दा बनि हुनु पर्व
।
• तपाईंको बारे मा संग्रह गररएको डे टा 14 नदन पनर् स्वतः हटाइने र् ।
• तपाईंले एपमा भएको आफ्नो डे टा जुनसुकै समयमा पनन हटाउन सक्नु हुन्र् ।
• तपाईंले यो एप जुनसुकै समयमा पनन हटाउन सक्नु हुन्र् ।

सामान्य दै ननकी जीवनयापनमा फकछने
अनभयानमा सामेल हुनुहोस् ।

helsenorge.no/smittestopp

