WA Notify ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ
ਇਹ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੋਵਿਡ-19 WA Exposure Notifications (WA ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੋਟੀਵਿਕੇਸ਼ਨਸ) ਐਪ ਤੇ
ਲਾਗੂ ਹੁਨੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਿਾਵਸ਼ੰ ਗਟਨ ਰਾਜ ਦੀ ਅਵਿਕਾਰਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੋਟੀਵਿਕੇਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਵਜਸ ਨੂੰ
Washington State Department of Health (ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ) ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ
ਵਗਆ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਵਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਠੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਿਰਤਦੇ ਹਾਂ?
Google ਅਤੇ Apple ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣ ਲਈ, WA ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੋਟੀਵਿਕੇਸ਼ਨ (WA Notify (WA ਨੂੰ
ਸੂਵਿਤ ਕਰੋ)ਿਜੋਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱ ਵਿਆ ਲਈ ਪਵਹਲੀ ਤਰਜੀਹ.ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ। WA Notify ਇਹ ਡਾਟਾ ਤੱ ਤ ਇਕੱ ਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿੱ ਿ ਅਵਜਹਾ ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੇ:
ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਕੋਡ
•

ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ WA Notify ਿਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟਿੋਨਾਂ ਵਿਿਕਾਰ Bluetooth ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

•

ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਕੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟਿੋਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਵਕ WA Notify ਦੁਆਰਾ।

•

ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਵਸਰਿ WA Notify ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟਿੋਨ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰ ਭਿ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰਾਂ ਦੀ
ਜਾਂਿ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

•

ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਿੱ ਿ-ਤੋਂ-ਿੱ ਿ 14 ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਸਦੀਕ ਲ ਿੰ ਕ

•

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਪਾਵਜ਼ਵਟਿ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ
ਉਹ ਪੁੱ ਛਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ WA Notify ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ , ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 1}WA Notify ਵਿੱ ਿ
ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਤਸਦੀਕੀ ਵਲੰਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

•

ਤੁਹਾਡੇ ਤਸਦੀਕੀ ਵਲੰਕ ਤੇ ਕਵਲਕ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਮਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਦੂਜੇWA Notify ਉਪਭੋਗਤਾਿਾਂ ਨੂੰ ਅਵਗਆਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿੇਤਾਿਨੀ ਵਦਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨਹਾਂ ਦਾ
ਪਰਦਾਿਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਤੁਸੀਂ ਿੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਕ ਦੂਜW
ੇ A Notifyਉਪਭੋਗਤਾਿਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸਦੀਕੀ ਵਲੰਕ ਤੇ ਕਵਲਕ ਕਰਨਾ
ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਿਰਤੋਂ ਦੇ ਲੌ ਗ
•

ਲਗਭਗ ਵਕਸੇ ਿੀ ਐਪ ਜਾਂ ਇੰ ਟਰਨੈੱਟ ਸੇਿਾ ਿਾਂਗ, WA Notify ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੌ ਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਿਾ ਦੀ
ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲੌ ਗ ਵਿੱ ਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟਿੋਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ
ਿਰਤੋਂ WA Notify ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱ ਵਸਆਿਾਂ ਦਾ ਵਨਿਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

•

ਇਨਹਾਂ ਲੌ ਗਾਂ ਵਿੱ ਿ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਕੋਡ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕੀ ਵਲੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟਿੋਨ ਵਿੱ ਿ
ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਕਸਮ ਦੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਿਾਪਸ ਟਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

•

ਇਹਨਾਂ ਲੌ ਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 14 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਮਟਾ ਵਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐਨਾਵਲਵਟਕਸ (ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣਾਤਮਕ) ਡੇਟਾ
•

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਾਿੂ ਐਨਾਵਲਵਟਕਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱ ਥ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਐਪ ਨੂੰ ਸੁਿਾਰਨ ਵਿੱ ਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਸੀਵਮਤ ਏਕੀਵਕਰਤ ਡੇਟਾ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

•

ਇਸ ਡੇਟਾ ਵਿੱ ਿ ਐਪ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰ ਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱ ਿ ਕੋਈ ਅਵਜਹੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਵਜਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

•

ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਵਿੱ ਿ ਐਨਾਵਲਵਟਕਸ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•

ਬਣਤਰ ਮੁਤਾਬਕ, WA Notify ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟਿੋਨ ਤੋਂ ਸਥਾਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱ ਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਵਜਹੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠਾ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟਿੋਨ ਨੂੰ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਕੋਡਾਂ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ
ਕੋਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਠੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ
ਤਸਦੀਕੀ ਵਲੰਕ ਦਾਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਵਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ WA Notify ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ
ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟਿੋਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਰਟਿੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗੀ। ਤਸਦੀਕੀ ਵਲੰਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਵਕਸੇ ਿੀ ਿੱ ਲੋਂ ਿਾਪਸ ਵਲੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਜਸ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟਿੋਨ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਿ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਵਕਿੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?
WA NotifyGoogleਅਤੇ Apple Exposure Notification Framework (ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੋਟੀਵਿਕੇਸ਼ਨ
ਿਰੇਮਿਰਕ) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਵਦਆਂ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਕੋਡ ਦੀ ਰੱ ਵਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿੱ ਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਨਵਕਰਪਟ ਕਰਨ ਅਤੇ

ਟਰਾਂਸਿਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋ ੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। WA Notify ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ
ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ — ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਰਟਿੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਿਕਾਰ
ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟਿੋਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਤਸਦੀਕੀ ਵਲੰਕ ਜਾਂ ਐਪ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੌ ਗ ਨੂੰ
ਟਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ
ਵਮਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ WA Notifyਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਨਯੰ ਤਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ
ਸਮਾਰਟਿੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੋਟੀਵਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟਿੋਨ ‘ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰ ਪਰਕ
ਲੌ ਗਸ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਵਮਟਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਿਾ ਵਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ WA Notify ਨੂੰ
ਅਨਇੰ ਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਵਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਵਮਟਾ ਵਦੱ ਤਾ
ਜਾਿੇਗਾ।

