WA Notify ��పయ్�� ���నం

ఈ ��పయ్�� ���నం ���డ్-19 WA Exposure Notifications (WA ఎక్స్�� జర్ ��ట��ి��షన్స్) య�ప్క� మ�త్ర�� వ��త్సత్ ుం��. ఇ��
�ా�ింగ్టన్ �ాష్ట � అ���ా��క ఎక్స్�� జర్ ��ట��ి��షన్ �ాం���కత, ఇ�� �ా�ింగ్టన్ �ాష్ట � Department of Health (ఆ��గయ్ �ాఖ)
పరయ్��కష్ణల�, ఆ�దం�� ఏ�ాప్ట� అ�ం��.

��మ� ఏ సమ����ా�న్ ��క��ం�, ఉప���ంచుక�ంట�మ�?
Google��ను, Apple �ా�� ఇంట�ంట్��ను జత కలవ����� �ల��ా WA Notify (WA ��ట���ౖ) అ� �ి��ే WA Exposure

Notifications ను ���గ��ర� ��పయ్తక� అతయ్��క �ా్ర��నయ్ం ఇ�ే్చ���ా ర��� ం��ం��ర�. WA Notify �మ్మ�న్ గ���త్ంచగ���న
�ేట� ఏ�� ల�� �ేట� అం�ాలను ��క��సత్ ుం��:

•
•
•

గ�ర�త్�ె�య� సం����ల�

గ�ర�త్�ె�య� సం����ల� WA Notify ���గ��ర�ల� ఒక����కర� దగగ్ ర�ా ఉనన్ప�ప్డ� Bluetooth ��్వ�ా �ా�� �ా్మర్్ట�� న్ల
మధయ్ ��ర్ అవ����.

గ�ర�త్�ె�య� సం����ల� WA Notify ��్వ�ా�ాక, � �ా్మర్్ట�� న్ ��్వ�ా�� ఉతప్నన్���, అందుల��� �ల్వ �ే�ి ఉంట��.

WA Notify � అనుమ�ంచ�����, � ���డ్-19క� ఎక్స్�� జర్లక� అవ�ాశం ఉనన్ �ా��� త�� �ేయ����� మ�త్ర��
�ాడటం జర�గ�త�ం��.

•

•

గ�ర�త్�ె�య� సం����లను గ��ష్టం�ా 14 ���ల �ాట� �ల్వ �ే�త్ ార�.
ధృ�కరణ �ంక్

�క� ���డ్-19 �ా�ట�వ్ అ� ప��కష్ల� �ే��ే ప్రజ���గయ్ �ాఖ�ార� �మ్మ�న్ కల�సుక��, �ర� WA Notify � �ాడ�త���న్�ా
అ� అడ�గ���ర�. �ర� �ా�ట�వ్ అ�వ�ంట�, వ◌ార� �క� WA Notify ల� న�దు �ేయ����� ఒక ధృ�కరణ �ంక్ను

•
•

•

ఇ�ాత్ర�.

� ధృ�కరణ �ంక్ను ��్లక్ �ేయడం ��్వ�ా �ర� � గ�ర�త్�ె�య� సం����లను �క� స�పంల� ఉనన్ ఇతర WA Notify
���గ��ర�ల�� అజ�్ఞతం�ా ��ర్ �ేయ����� అనుమ�� ఇ�ాత్ర�.

ఇతర WA Notify ���గ��ర�ల�� ��ర్ �ేయడం ��సం ధృ�కరణ �ంక్ను ��్లక్ �ేయ�ల� ల�క వ�ోద్ ��� �ర్ణ�ంచు���ా�.
ఉప�గప� ల�గ్ల�

����ప��ా ఏ య�ప్ల��� ఇంట��న్ట్ ��వ అ��� �ే�� �ధం�ా��, WA Notify క��� �ర� ఆ ��వను ఉప���ం�నప�ప్డ�

ఆట���ట�క్�ా ల�గ్లను ఉతప్�త్ �ేసత్ ుం��. ఈ ల�గ్లల� � �ా్మర్్ట�� న్క� సంబం��ం�న ��ంత సమ���రం ఉంట�ం��. ��మ� ఈ
•
•

సమ����ా�న్ WA Notify �� సంబం��ం�న సమసయ్లను ప��ష్క��ంచ����� ఉప����త్ ామ�.

ఈ ల�గ్లల� గ�ర�త్ �ె�య� సం����ల� ల��� ధృ�కణ �ంక్ల� ఉండవ�, ��� ల��� � �ా్మర్్ట �� న్�� ����� మ�����ట్టడం ��సం
ఈ ��ండ� ర�ాల సం����లల� ��ట�� ఉప���ంచడం జరగదు.

ఈ ల�గ్ల� ఉతప్నన్���న 14 ���ల తర��ాత �ాట�క�� ��ల���� ���.

•

�ేట� ���్లషణ

�ర� అదనప� ���్లషణను అనుమ�ం��ల� ఎంచుక�ంట�, య�ప్ను ��ర�గ�పరచ����� ��డప్డటం ��సం ప���త �తత్ ం
�ేట�ను ప్రజ���గయ్ �ాఖ�� ��ర్ �ేసు��వడం జర�గ�త�ం��.

•
•
•

ఈ �ేట�ల� ఈ య�ప్ను ఎల� ఉప���ంచడం జ����ంద�� ����� సంబం��ం�న గణ�ం�ాల� ఉంట��. �మ్మ�న్ గ���త్ంచ�����
ఉప�గపడగల సమ���రం ఏ�� ఇందుల� ఉండదు.

య�ప్ల�� ఎన�ట�క్స్ ����ంగ్ను ���ి ��యడం ��్వ�ా �ర� ఈ �ేట�ను ��ర్ �ేయక�డద� ఎంచు��వచు్చ.

��జన్
�ౖ ����య్��, WA Notify � �ా్మర్్ట�� న్ నుం�� ల���షన్ �ేట�ను ��క��ంచదు, గ�ర�త్�ె�య� సం����ల� ల��� ధృ�కరణ
సంఖయ్ల�� �మ్మ�న్ ల��� � �ా్మర్్ట�� న్ను మ�����ట్ట � సమ����ా�న్�ే�� ��క��ంచదు ల��� ��ర్ �ేయదు.

��మ� � సమ����ా�న్ ఎప�ప్డ� ��ర్ �ే�త్ ామ�?
�ర� ధృ�కరణ �ంక్ను న�దు �ేయ�ల� ఎంచు����ే, మ� అంతట ��మ��ా ఎల�ంట� సమ����ా�న్��క��ంచమ� ల���

మ��వ����నూ ��ర్ �ేసు��మ�. �ర� అల� �ే��త్, WA Notify � గ�ర�త్�ె�య� సం����లను � �ా్మర్్ట�� న్క� దగగ్ రల� ఉనన్

ఇతర �ా్మర్్ట�� న్ల�� ��ర్ �ేసుక�ంట�ం��. ఈ ధృ�కరణ �ంక్ను � �ా్మర్్ట�� న్క� అనుమ�ల�� �ార� ఎవ����నూ ����� మ�����ట్ట �
�ల� ల�దు.

��మ� � సమ����ా�న్ ఎల� ప��ర���త్ ామ�?
WA Notify Google, Appleల Exposure Notification Framework (ఎక్స్�� జర్ ��ట��ి��షన్ ��్రమ్వర్్క) ను ఉప���ం� �
గ�ర�త్�ె�య� సం����లను ప��ర���త్ ా�. �ాట�� ���పత్ం �ే�ి, బ��� �ేయ����� సంబం��ం�న అతయ్ంత ���ద్ష్ట ఆవశయ్కతల�

�ాట�ల� ఉంట��. WA Notify � గ�ర�త్�ె�య� సం����లను �ల్వ �ేయదు ల��� ఉతప్�త్ �ేయదు – ఆ ప� � �ా్మర్్ట�� న్
�ేసత్ ుం��.

� సమ���రం��ౖ హక�్కల� ���
� �ా్మర్్ట�� న్ ల���ే ల�గ్లను ఉప���ంచుక�� ఒక ధృ�కరణ �ంక్ను ల��� య�ప్ను మ�����ట్ట � మ�రగ్ ���� మ�క� ల�దు
�ాబట�్ట, �ర� అ�����ే ఈ సమ����ా�న్ �క� అం��ంచగ��� ల��� ��ల��ంచగ��� మ�రగ్ ���� మ�క� ల�దు. WA Notify

ఉప��ా�న్�యం�్రం�ే �ార� ���. ఎక్స్�� జర్ ��ట��ి��షన్లను ���ి��య����� ల��� � �ా్మర్్ట�� న్ల� �ల్వ �ే�ిన ఎక్స్
�� జర్ ల�గ్లను ఎప�ప్�ై�� ��ల��ంచ����� � �ా్మర్్ట�� న్ �మ్మ�న్ అనుమ�సుత్ం��. అదనం�ా, WA Notify � �ర�
ఎప�ప్�ై�� అన్ఇన్�ా్టల్ �ేయవచు్చ. �ర� అల� �ే��త్, �ల్వ �ే�ిన గ�ర�త్�ె�య� సం����ల�న్ ��ల���� ���.

