 Smittestoppڅه شی دی؟
سمیټیسټوپیس د ناروې د عامې روغتیا انسټیټیوټ ( )NIPHڅخهیو اپلیکیشن دی .دا په ټولنه کې د کورونا ویروس د
خپریدوڅخه مخنیوي کې مرسته کوې .تاسو کولی شئ دا وټاکئ چې ایاتاسو اپلیکیشن کارول غواړی که نه.
که تاسو ازموینه واخلئ او دا ښیې چې تاسو کورونه ویروس لرئ  ،نو تاسو کولی شئ نورو خلکو ته د ایپ له الرې
خبر ورکړئ .دوي ته به وویل شي چې دوي ممکن د انتان سره مخ شوي وي او د دې په اړهبه مشوره ورکړل شي
چېڅه باېد وکړي .پدې توګه ،ایپ کولی شي حتی د ډیرو خلکو ناروغ کیدو مخه ونیسي .ایپ هیڅ چاته نه وایي چې تاسو
په ناروغۍ اخته یاست.

زه څنګه کولی شم په خپل موباېل کې د سمیټیسټاپ Smittestoppایپ ترالسه کړم؟
•
•
•

اپلیکیشن له اپلیکیشن سټوریاګوګل پلیڅخهډاونلوډ کړئ.
په اپلیکیشن کې ،په اسڪرین کې الرښوونې تعقیب کړئ.
که تاسو نه پوهیږئڅه لیکل شوي ،له یو چا وغواړئ چې هغه ېې تاسو ته تشریح کړي.

سمیټیسټوپ Smittestoppاپ څنګه کار کوي؟
کله چې تاسو یو چا ته نږدېیاستاو دوي هم په خپلموباېل کې دا اېپ نصب کړی وي ،موباېلونه به یو بل ته سیګنالولیږي.
کهچېرې بل څوک د کورونه ویروس مثبت معاینه ولري ،نو اپلیکیشن به په یاد ولري چې ستاسو موباېل په ناروغۍ اخته
کس نږدې شوی .بیا به تاسو د اپلیکیشن له الرې پیغام ترالسه کړئاو تاسو ته به ووایی چې تاسو بایدڅه وکړئ .تاسو دا
هم کولی شئ پریکړه وکړئ چې ایا تاسو غواړئ نورو خلکو ته خبر ورکړئچې تاسو په ناروغۍ اخته یاست.
که تاسو د اپلیکیشن له الرې پیغام ترالسه کړئ  ،نو تاسو به یوازې دا ومومئ چې تاسو په انفیکشن اخته شوي  ،نه دا
چېڅوک په ناروغۍ اخته شوي یا چیرې .نه دولتي چارواکي او نه هم شخصي اشخاص به دا ومومي چې تاسو
څوکیاست چیرتهیاست.

محرمیت
•
•
•
•

تاسو باید د ۶۱کالو څخهډیر عمر ولرئ د سمیټیسټاپ Smittestoppکارولو لپاره.
ستاسو په اړه معلومات به د  ۶۱ورځو وروسته حذف شي پرته لدې چې تاسو څه ته اړتیا ولرئ.
تاسو کولی شئ په اپلیکیشن کې هر وخت د ځان په اړه معلومات حذف کړئ.
تاسو کولی شئ هر وخت اپلیکیشن حذف کړئ.

د ورځني ژوند بېرته راګرځولو کې موږ سره برخه واخلئ

helsenorge.no/smittestopp

