េ�លនេ��យឯកជន�ព WA Notify
េ�លនេ��យឯកជន�ពេនះ អនុវត� ចំេ�ះកម� វ �ធី WA Exposure Notifications
(�រជូ នដំណឹងអំពី�រ្របឈមេ�នឹង�រឆ� ងជំងឺេ�ក��ងរដ� ��សុីនេ�ន) ស្រ�ប់ជំងឺ COVID19។ េនះគឺ�បេច� ក វ �ទ�ជូ នដំណឹងអំពី�រ្របឈមនឹង�រឆ� ងជំងឺ�ផ� វ� �រស្រ�ប់រដ�
��សុីនេ�ន ែដល�នបេង� ើតេឡើងេ�យ�ន�រ្រត� តពិនិត្យ និងយល់្រពមពី Department of
Health (្រកសួ ងសុ�ភិ�ល) ៃនរដ� ��សុីនេ�ន ។

េតើព័ត�
៌ នអ� �ខ�ះែដលេយើង្របមូ ល និងេ្របើ្រ�ស់?

េដើម្បីត្រម�វ�មួ យេ�លបំណងរបស់ Google និង Apple WA Exposure Notifications
(ែដល��ល់�� WA Notify (�រជូ នដំណឹងេ�ក��ងរដ� ��សុីនេ�ន))
្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេដើម្បី�រ�រឯកជន�ពរបស់អ�កេ្របើ្រ�ស់��ទិ�ពកំពូល។ WA
Notify ្របមូ លស�ស�តុទិន�ន័យ� ំងេនះ ែដលមិន�នផ� ក
� ទិន�ន័យែដល�ច
កំណត់អត� ស��ណអ� ក�នេឡើយ៖
•
•
•

•

•

•

•

•

េលខកូ ដៃចដន្យ
េលខកូ ដៃចដន្យ ្រត�វ�នែចករ� ែលក�មរយៈ Bluetooth រ�ងទូ រសព� ��តហ� �នរបស់អ�ក
េ្របើ្រ�ស់កម� វ �ធី WA Notify េ�េពលពួ កេគេ�ែក្បរ��។
េលខកូ ដៃចដន្យ ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើង និងរក�ទុកក��ងទូ រសព� ��តហ� �នរបស់អ�ក មិនែមន
រក�ទុកេ�យកម� វ �ធី WA Notifyេ�ះេទ។
េលខកូ ដៃចដន្យ ្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់្រ�ន់ែតេដើម្បីអនុ��តឲ្យកម� វ �ធី WA Notify និងទូ រសព�
��តហ� �នរបស់អ�កេផ� �ង��ត់េមើល�រ្របឈមេ�នឹង�រឆ� ងជំងឺ COVID-19 ែដល�ចេកើត
�នេឡើងែតប៉ុេ�
� ះ។
េលខកូ ដៃចដន្យ ្រត�វ�នរក�ទុកស្រ�ប់រយៈេពលអតិបរ�ចំនួន 14 ៃថ� ។
តំណ��ប់ស្រ�ប់េផ��ង��ត់
្របសិនេបើអ�កេធ� �េតស� វ �ជ� �នស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 េហើយែផ� កសុខ�ព��រណៈ�ក់ទង
មក ពួ កេគនឹង�កសួ រ�េតើអ�កកំពុងេ្របើ្រ�ស់កម� វ �ធី WA Notify ែដរឬេទ។
្របសិនេបើអ�កកំពុងេ្របើ្រ�ស់
ពួ កេគនឹងផ� ល់នូវតំណ��ប់ស្រ�ប់េផ� �ង��ត់េ�អ� កេដើម្បីចូលេ��ន់កម� វ �ធី WA Notify ។
�រចុចេលើតំណ��ប់ស្រ�ប់េផ� �ង��ត់របស់អ�ក អនុ��តឲ្យេលខកូ ដ
ៃចដន្យរបស់អ�ក្រត�វ�នែចករ� ែលក េដើម្បីឲ្យអ� កេ្របើ្រ�ស់កម� វ �ធី WA Notify
ដៃទេទៀតែដលអ� ក��ប់�នេ�ជិត ទទួ ល�នដំណឹងេ�យអ�មិក
�ពួ កេគ�ច្រត�វ�នឆ� ងជំងឺ។
អ� ក�អ� កសេ្រមចចិត��េតើ្រត�វចុចេលើតំណ��ប់ស្រ�ប់េផ� �ង��ត់
េដើម្បីែចករ� ែលក�មួ យអ� កេ្របើ្រ�ស់កម� វ �ធី WA Notify ដៃទេទៀ់តឬេទ។
កំណត់្រ�អំពី�រេ្របើ្រ�ស់
ដូ ច��េ�នឹងកម� វ �ធី ឬេស�អុីនធឺណិតេស� ើែត� ំងអស់ែដរ កម� វ �ធី WA Notify
បេង� ើតកំណត់្រ�េ�យស� �យ្របវត� ិ េ�េពលអ� កេ្របើ្រ�ស់េស�េនះ។ កំណត់្រ��ង
ំ េនះ

•

•

•

•
•
•

រ ួមប��ល
� នូ វព័ត៌�នមួ យចំនួនអំពទ
ី ូ រសព� ��តហ� �នរបស់អ�ក។ េយើងេ្របើ្រ�ស់ព័ត៌�នេនះ
េដើម្បី វ ��គេ�ះ្រ�យប���មួ យនឹងកម� វ �ធី WA Notify។
កំណត់្រ�� ំងេនះមិនរ ួមប��ល
� នូ វេលខកូ ដៃចដន្យ ឬតំណ��ប់ស្រ�ប់េផ� �ង��ត់េ�ះេទ
និងមិន�ច្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់េដើម្បី��ប់្របេភទៃនេលខកូ ដ�មួ យេ�អ� ក
ឬទូ រសព� ��តហ� �នរបស់អ�កវ �ញេឡើយ។
កំណត់្រ�� ំងេនះ ្រត�វ�នលុបេ�លេ�យស� �យ្របវត� ិក��ងរយៈេពល 14 ៃថ� ប��ប់
ពីកំណត់្រ�� ំងេ�ះ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើង។
ទិន�ន័យ វ ��គ
្របសិនេបើអ�កេ្រជើសេរ �សេបើកដំេណើរ�រកម� វ �ធី វ ��គទិន�ន័យបែន� ម ទិន�ន័យរ ួមែដល�ន
ែដនកំណត់ នឹង្រត�វ�នែចករ� ែលកេ��ន់ែផ� កសុខ�ព��រណៈ េដើម្បីជួយែកលម� កម� វ �ធី
េនះ។
ទិន�ន័យេនះ រ ួមប��ល
� នូ វស� ិតិអំពីរេបៀបេ្របើ្រ�ស់កម� វ �ធីេនះ។ �មិនរ ួមប��ល
� ព័ត៌�ន
�មួ យែដល�ចយកេ�េ្របើ្រ�ស់ េដើម្បីកំណត់អត� ស��ណអ� កេ�ះេទ។
អ� ក�ចេ្រជើសេរ �សមិនែចករ� ែលកទិន�ន័យេនះ�ន េ�យបិទ�រែចករ� ែលក�រវ ��គទិន�ន័យ
េ�ក��ងកម� វ �ធីេនះ។
�េចត� កម� វ �ធី WA Notify មិន្របមូ លទិន�ន័យទី�ំងពីទូរសព� ��តហ� �នរបស់អ�កេទ េហើយ
មិន្របមូ ល ឬែចករ� ែលកព័ត៌�នែដល��ប់អ�ក ឬទូ រសព� ��តហ� �នរបស់អ�កេ�នឹង
េលខកូ ដៃចដន្យ ឬេលខកូ ដស្រ�ប់េផ� �ង��ត់េ�ះេទ។

េតើេយើងែចករ� ែលកព័ត៌�នរបស់អ�កេ�េពល�?
េយើងនឹងមិន្របមូ លឬែចករ� ែលកព័ត៌�ន�មួ យរបស់អ�កេ�យស� ័្រគចិត�េ�នរ���ក់េ�ះ
េទ លុះ្រ�ែតអ� កេ្រជើសេរ �សចូ លេ��ន់តំណ��ប់ស្រ�ប់េផ� �ង��ត់។ េបើអ�កេធ� �ដូេ��ះ កម� វ �ធី
WA Notify នឹងែចករ� ែលកេលខកូ ដៃចដន្យរបស់អ�ក�មួ យនឹងទូ រសព� ��តហ� �នេផ្សងេទៀត
ែដលេ�ជិតទូ រសព� ��តហ� �នរបស់អ�ក។
តំណ��ប់ស្រ�ប់េផ� �ង��ត់មិន�ច្រត�វ�ន��ប់មកអ� កវ �ញ
េ�យនរ���ក់ែដលមិន�នេ្របើ្រ�ស់ទូរសព� ��តហ� �នរបស់អ�កេឡើយ។

េតើេយើង�រ�រព័ត៌�នរបស់អ�ក�៉ងដូ ចេម� ច?
កម� វ �ធី WA Notify �រ�រេលខកូ ដៃចដន្យេ�យេ្របើ្រ�ស់ Exposure Notification Framework
(គេ្រ�ងៃន�រជូ នដំណឹងអំពី�រ្របឈមេ�នឹង�រឆ� ងជំងឹ) របស់ Google និង Apple
ែដលរ ួមប��ល
� នូ វលក� ខណ�ត្រម�វ�ក់�ក់
អំពីរេបៀបៃន�រប� �រព័ត៌�ននិងេផ� រេលខកូ ដៃចដន្យ។ កម� វ �ធី WA Notify មិនរក�ទុក ឬ
បេង� ើតេលខកូ ដៃចដន្យរបស់អ�កេទ េ�លគឺទូរសព� ��តហ� �នរបស់អ�ក�អ� ករក�ទុក
ឬបេង� ើតេលខកូ ដៃចដន្យ�ង
ំ េ�ះ។

សិទ�ិរបស់អ�កេ�េលើពត
័ ៌�នរបស់អ�ក

េ�យ�រែតេយើងមិន�នមេធ��យក��ង�រ��ប់តំណ��ប់ស្រ�ប់េផ� �ង��ត់
ឬកំណត់្រ�ៃន�រេ្របើ្រ�ស់កម� វ �ធីេ�អ� កេ�យមិន�នទូ រសព� ��តហ� �នរបស់អ�ក
េ�ះេយើងមិន�នមេធ��យេដើម្បីផ�ល់ជូនអ� ក ឬលុបនូ វព័ត៌�នេនះេ�យសុវត� ិ�ព
្របសិនេបើអ�កេស� ើសុំេ�ះេទ។ អ� ក�អ� ក្រគប់្រគងេលើ�រេ្របើ្រ�ស់កម� វ �ធី WA Notify ។
ទូ រសព� ��តហ� �នរបស់អ�ក គប្បីអនុ��តឲ្យអ� កបិទកម� វ �ធីជូនដំណឹង
អំពី�រ្របឈមនឹង�រឆ� ងជំងឺ ឬលុបេ�លកំណត់្រ�អំពី�រ្របឈមនឹង�រឆ� ងជំងឺ
ែដល�នរក�ទុកេ�េលើទូរសព� ��តហ� �នរបស់អ�ក�ន្រគប់េពល។ េលើសពីេនះេទៀត
អ� ក�ចលុបេ�លកម� វ �ធី WA Notify �ន្រគប់េពល។ ្របសិនេបើអ�កលុបេ�លកម� វ �ធី �ល់
េលខកូ ដៃចដន្យ� ំងអស់ែដល�នរក�ទុក នឹង្រត�វលុបេ�ល។

