
نحوه استفاده از برنامه ردیابی 
smitte|stop متاس

نحوه دانلود و رشوع استفاده از برنامه  

	. برنامه smitte|stop را از اپ استور )App Store( یا گوگل پلی 
 )Google Play( دانلود کنید. این برنامه به زبان های انگلیسی

و دامنارکی در دسرتس است.

	. اولین باری که برنامه را باز می کنید، باید بپذیرید که اطالعات 
مربوط به دیگر کاربران برنامه که با آنها در متاس نزدیک بوده 
اید، بر روی گوشی شام ذخیره شود. فرم رضایتنامه به زبان های 

انگلیسی و دامنارکی در دسرتس است.

	. شام همچنین باید بپذیرید که این برنامه از فناوری گوگل و اپل 
برای »ثبت موارد قرار گرفنت در معرض 9	COVID-« استفاده 

می کند.

	. اکنون تلفن شام نشان  میدهد که با کدامیک از کاربران این 
برنامه در متاس نزدیک بوده اید، البته بدون اینکه بتوانید هویت 
آنها را تشخیص دهید. این برنامه در پس زمینه فعالیت می کند، 

بنابراین نیازی نیست که منایشگر گوشی را روشن کنید.

در صورت مثبت شدن آزمایش کرونا 
ویروس، چطور به دیگران اطالع دهید

	. در صفحه اصلی برنامه بر روی گزین ه 
‘?Positive test result’ کلیک کنید، سپس از شام خواسته 
می شود تا با استفاده از NemID خود وارد برنامه شوید.  

 COVID-	9 از شام پرسیده خواهد شد که آیا عالیم .	
داشته اید و اینکه چه موقع عالیم رشوع شده اند. 

	. سپس از شام پرسیده خواهد شد که آیا در 		 روز 
اخیر به خارج از کشور سفر کرده اید یا خیر.

	. در نهایت از شام پرسیده خواهد شد که آیا متایل دارید 
کلید های شناسه که تلفن شام در 		 روز گذشته 

فرستاده است را به اشرتاک بگذارید. اگر پاسخ شام بله 
باشد، افرادی که با آنها متاس نزدیک داشته اید پیامی 

داخل برنامه دریافت خواهند کرد مبنی بر اینکه شام با 
فردی که مبتال به 9	COVID- بوده است متاس نزدیک 

داشته اید و ممکن است به این ویروس آلوده باشید. 

اگر با فردی که آزمایش کرونا ویروس او مثبت شده 
است در متاس نزدیک بوده باشید، اعالنی دریافت 

خواهید کرد.

	. اگر با کاربری که آزمایش کرونا ویروس او مثبت شده است در متاس بوده 
باشید، این برنامه به شام اطالع رسانی خواهد کرد و موضوع را با دیگر 

کاربران برنامه به اشرتاک می گذارد. 

	. متاس نزدیک به این معنی است که شام به احتامل زیاد در دوره ای که 
انتظار  میرود فرد به کرونا ویروس مبتال بوده باشد، برای مدت بی ش 

از 5	 دقیقه در فاصله  کمرت از 	 مرتی او قرار گرفته باشید. 

	. از آنجا که ممکن است شام نیز مبتال شده باشید، از شام خواسته خواهد 
شد به توصیه های مقامات دولتی از جمله انجام آزمایش، عمل کنید. 

	. این توصی هها شامل قرنطینه کردن خود و داشنت توجه ویژه به بهداشت 
و پاکیزگی و همچنین اینکه عالیم 9	COVID- در شام بروز می کند یا 

میباشد.   خیر،




