WA Notify தனி�ரிைமக் ெகாள் ைக

இந்த தனி�ரிைமக் ெகாள் ைக ெகா�ட்-19 WA Exposure Notifications
(ட�ள் �ஏ எக்ஸ்ேபாஷர் ெநாட்��ேகஷன் ஸ்) ெசய�க்�ப் ெபா�ந்�ம் .
இ� Washington State Department of Health (�காதாரத் �ைற) இன்
ேமற் பார்ைவ மற் �ம் ஒப்�த�டன் உ�வாக்கப் பட்�ள் ள வா�ங் டன்
மாநிலத்�ற் கான அ�காரப் �ர்வ ெவளிப் பாட்� அ��த்தல்
ெதா�ல் �ட்பமா�ம் .

நாங் கள் ேசகரித்�ப் பயன்ப�த்�ம் தகவல் கள்
எைவ?

Google மற் �ம் Apple ேநாக்கங் க�டன் இைணந்� ெசயலாற் ற, WA Exposure
Notifications (WA Notify (ட�ள் .ஏ ேநாட்�ஃைப) என�ம் ) அைழக்கப் ப��ற�)
ஆன� பயனர் தனி�ரிைமைய �தன் ைமயாக பா�காக்�ம் வைக�ல்
வ�வைமக்கப் பட்�ள் ள�. உங் கைள அைடயாளம் காட்�ம் தர�கைள
உள் ளடக்காத இந்தத் தர�க் ��கைளேய WA Notify ேசகரிக்�ம் :
•

•
•

•

•

•

�ரற் ற ����கள்
WA Notify பயனர்கள் ஒ�வ�க்� ஒ�வர் அ��ல் இ�க்�ம் ேபா� �ரற் ற
����கள் அவர்களின் �றன்ேப� க�க்�ைட�ல் Bluetooth ஊடாகப்
ப�ர்ந்� ெகாள் ளப் ப�ம் .
�ரற் ற ����கள் WA Notify இனால் அன் � உங் கள் �றன் ேப� களால்
உ�வாக்கப் பட்� அவற் �ேலேய ேச�க்கப் ப�ம் .
ெகா�ட்-19 இற் கான சாத்�யமான ெவளிப் பா�கைள சரிபார்ப்பதற் �
WA Notify மற் �ம் உங் கள் �றன் ேப� க்� அ�ம�யளிப் பதற் காக
மாத்�ரேம �ரற் ற ����கள் பயன் ப�த்தப் ப�ம் .
�ரற் ற ����கள் அ�கபட்சமாக 14 நாட்க�க்�ச் ேச�த்�
ைவக்கப் ப�ம் .

சரிபார்க்�ம் இைணப்�
உங் க�க்� ெகா�ட்-19 ெதாற் � இ�ப் பதாக உ��ப் ப�த்தப் பட்�,
ெபா�ச் �காதார அ�காரிகள் உங் கைளத் ெதாடர்� ெகாண்டால் ,
நீ ங் கள் WA Notify ெசய�ையப் பயன் ப�த்���ர்களா என் � அவர்கள்
உங் களிடம் ேகட்பார்கள் . நீ ங் கள் பயன் ப�த்���ர்கள் எனில் , WA Notify
�ைழய அவர்கள் சரிபார்ப்� இைணப் ைப வழங் �வார்கள் .
உங் க�க்� வழங் கப் பட்ட சரிபார்ப்� இைணப் ைபக் �ளிக் ெசய் வதன்
�லம் உங் கள் �ரற் ற ����கைளப் ப�ர அ�ம�க்�ற�, இதன் �லம்
உங் க�க்� அ��ல் இ�ந்த �ற WA Notify பயனர்கள் எச்சரிக்ைக
ெசய் யப்ப�வார்கள் .
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மற் ற WA Notiy பயனர்க�டன் ப�ர்ந்� ெகாள் ள சரிபார்ப்�
இைணப்ைபக் �ளிக் ெசய் யலாமா ேவண்டாமா என் பைத நீ ங் கள்
�ர்மானிக்��ர்கள் .
பயன்பாட்�ப் ப��கள்
ெப�ம் பா�ம் எந்தெவா� ெசய�ைய�ம் அல் ல� இைணச்
ேசைவைய�ம் ேபான்� WA Notify ெசய��ம் , நீ ங் கள் இச்ேசைவையப்
பயன்ப�த்�ம் ேபா� தன்னியக்கமாகப் ப��கைள உ�வாக்�ம் .
இப்ப��களில் உங் கள் ஸ்மார்டே
் ப� பற் �ய �ல தகவல் க�ம்
அடங் �ம் . நாங் கள் இத்தகவல் கைள WA Notify ெசய��டன்
ெதாடர்�ைடய �ரச்�ைனகைளத் �ர்ப்பதற் காகப் பயன் ப�த்�ேவாம் .
இந்த ப��கள் �ரற் ற ����கள் அல் ல� சரிபார்ப்� இைணப் �கைளக்
ெகாண்��க்கா�, ேம�ம் உங் க�டன் அல் ல� உங் கள்
ஸ்மார்ட்ேபா�டன் எந்த வைக ���ட்ைட�ம் இைணப் பதற் �
இதைனப் பயன்ப�த்த ��யா�.
இந்தப் ப��கள் அைவ உ�வாக்கப் பட்� 14 நாட்களின் �ன் னர்
தன்னியக்கமாக அ�க்கப் ப�ம் .
ப�ப்பாய் �த் தர�கள்
ேமல�க ப�ப் பாய் �கைள ெசயற் ப�த்�வதற் � நீ ங் கள் ேதர்�
ெசய் தால் , இச்ெசய�ைய ேமம் ப�த்�வதற் � உத�வதற் காக
வைரய�க்கப் பட்ட ெமாத்தத் தர�கள் ெபா�ச் �காதாரத் �ைற�டன்
ப�ரப்ப�ம் .
இத்தர�களில் இச்ெசய� பயன் ப�த்தப் ப�ம் �ைற பற் �ய
�ள் ளி�வரங் கள் உள் ளடங் �ம் . அவற் �ல் உங் கைள அைடயாளம்
காட்�ம் எந்தெவா� தகவ�ம் உள் ளடங் கமாட்டா�.
ெசய��ல் ப�ப் பாய் �ப் ப�ர்ைவ �டக்�வதன் �லம் இத்தர�கைளப்
ப�ராமல் இ�ப் பதற் � நீ ங் கள் ேதர்� ெசய் ய ���ம் .
WA Notify உங் கள் �றன்ேப� ���ந்� அைம�டத் தர�ைளச் ேசகரிக்க
மற் �ம் உங் கைளேயா அல் ல� உங் கள் �றன் ேப� ையேயா �ரற் ற
����கள் அல் ல� சரிபார்ப்�க் ����க�டன் இைணக்�ம்
தகவல் கைள ேசகரிக்க அல் ல� ப�ர ��யாத �ைற�ல்
வ�வைமக்கப் பட்�ள் ள�.

நாங் கள் உங் கள் தகவல் கைள எப் ேபா�
ப�ர்ேவாம் ?
சரிபார்ப்� இைணப்ைப உள் ளி�வதற் � நீ ங் கள் ேதர்� ெசய் யாத
வைர�ல் , நாங் கள் உங் கள் தகவல் கைள ேசகரிக்கேவா, யா�ட�ம்
ப�ர்ந்� ெகாள் ளேவா மாட்ேடாம் . நீ ங் கள் அவ் வா� ேதர்�

ெசய் �ர்களா�ன், WA Notify உங் கள் �றன் ேப� க்� அ��ல் இ�க்�ம்
ஏைனய �றன்ேப� க�டன் �ரற் ற ����கைளப் ப�ர்ந்� ெகாள் �ம் .
உங் கள் �றன்ேப� க்� அ�கல் அ�ம� இல் லாத ஒ�வரால் சரிபார்ப்�
இைணப்ைப உங் க�டன் �ண்�ம் இைணத்�க் ெகாள் ள ��யா�.

உங் கள் தகவல் கைள நாங் கள் பா�காப் ப�
எவ் வா�?
Google மற் �ம் AppleExposure Notification Framework (எக்ஸ்ேபாஷர்
ெநாட்�ஃ�ேகஷன் ஃ�ேரம் ேவர்க்) பயன் ப�த்� �ரற் ற ����கைள WA
Notify பா�காக்�ற�. இ�ல் எவ் வா� அவற் ைற ��யாக்கம் ெசய் வ�
மற் �ம் மாற் �வ� என்ப� ��த்த ��ப்�ட்ட ேதைவகள் உள் ளன. WA
Notify உங் கள் �ரற் ற ����கைள ேச�த்� ைவக்கேவா உ�வாக்கேவா
மாட்டா� — உங் கள் �றன்ேப� அவ் வா� ெசய் �ம் .

உங் கள் தகவல் கள் �டயத்�ல் உங் கள் உரிைமகள்

உங் களின் �றன்ேப� உத� இல் லாமல் சரிபார்ப்� இைணப் � அல் ல�
பயன்பாட்� பயன்பாட்� ப��கைள இைணப் பதற் � எங் க�க்� வ�
இல் ைல என்பதால் , நீ ங் கள் ேகட்�ம் ெபா�� இந்த தகவைல உங் க�க்�
பா�காப் பாக வழங் கேவா நீ க்கேவா எங் க�க்� வ� இல் ைல. WA Notify
ெசய��ன் பயன்பா� உங் கள் கட்�ப் பாட்�ல் உள் ள�. உங் கள்
�றன்ேப��ல் உள் ள ெவளிப் பாட்� அ��ப் �க்கைள ஆஃப் ெசய் வதற் க
அல் ல� ேச�க்கப் பட்�ள் ள ெவளிப் பாட்�ப் ப��கைள அ�ப் பதற் �
உங் கள் �றன்ேப� உங் கைள அ�ம�க்�ம் . அத்�டன் , WA Notify
ெசய�ைய எந்தெவா� ேநரத்��ம் நீ ங் கள் நி�வல் நீ க்கம் ெசய் ய
���ம் . நீ ங் கள் அவ் வா� ெசய் �ம் பட்சத்�ல் , அைனத்� �ரற் ற
����க�ம் அ�க்கப் ப�ம் .

