 Smittestoppکیا ہے؟
 Smittestoppنارویجن انسٹی ٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ ) (Folkehelseinstituttet, FHIکی ایک ایپ کا نام
ہے۔ یہ ایپ معاشرے میں کرونا وائرس کا پھیالؤ روکنے میں مدد کرتی ہے۔ ایپ استعمال کرنے یا نہ کرنے کا
فیصلہ آپ خود کرتے ہیں۔
اگر آپ کے ٹیسٹ سے آپ کو کرونا وائرس ہونے کا پتہ چلے تو آپ ایپ کے ذریعے دوسروں کو اطالع دے
سکتے ہیں۔ تب دوسروں کو پتہ چل جائے گا کہ شاید انہیں انفیکشن سے واسطہ پڑ چکا ہے اور انہیں مشورہ
ملتا ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اس طرح ایپ بیماری کو زیادہ لوگوں میں پھیلنے سے روک سکتی ہے۔ ایپ
لوگوں کو یہ نہیں بتاتی کہ انفیکشن میں مبتال شخص آپ ہیں۔

آپ اپنے فون پر  Smittestoppکیسے انسٹال کر سکتے ہیں؟
• ایپ سٹور یا گوگل پلے سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔
• ایپ میں آپ کو سکرین پر جو ہدایات دکھائی جائیں ،ان پر عمل کرتے جائیں۔
• اگر آپ کو زبان سمجھ نہ آ رہی ہو تو کسی سے پڑھنے میں مدد لے لیں۔

 Smittestoppایپ کیسے کام کرتی ہے؟
جب آپ کسی ایسے شخص کے قریب ہوں جس کے فون میں یہ ایپ ہو تو آپ دونوں کے فون ایک دوسرے کو
سگنل بھیجتے ہیں۔
جب دوسرے شخص کے ٹیسٹ سے پتہ چلے کہ اسے کرونا وائرس ہے تو ایپ کو یاد ہوتا ہےکہ آپکا فون اس
انفیکشن میں مبتال شخص کے قریب رہ چکا ہے۔ اب ایپ آپ کو اطالع دے گی کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ یہ
بھی چن سکتے ہیں کہ اگر خود آپ کو انفیکشن ہونے کا پتہ چلے تو کیا آپ دوسروں کو اطالع دینا چاہیں گے۔
اگر ایپ میں آپ کے لیے کوئی اطالع آئے تو آپ صرف یہ جان سکیں گے کہ شاید آپ کو انفیکشن سے واسطہ پڑ
چکا ہے ،آپ یہ نہیں جان سکیں گے کہ انفیکشن کس شخص کو ہے یا وہ شخص کہاں ہے۔ نہ تو حکام کو اور نہ ہی
عام لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ کون ہیں یا آپ کہاں وقت گزار چکے ہیں۔

پرائیویسی
•
•
•
•

 Smittestoppاستعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی عمر  61سال ہو چکی ہو۔
آپ کے بارے میں تفصیالت  61دن بعد ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں اور اس کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا۔
آپ جب چاہیں ،ایپ میں اپنی تفصیالت ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔
آپ جب چاہیں ،ایپ کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔

پہلے والی زندگی واپس النے میں ہاتھ بٹائیں

helsenorge.no/smittestopp

