 / Smitteانقطاع باہمی تعلق کے عمل کی ٹریسنگ
کرنے والی ایپ کو کیسے استعمال کریں
مذکورہ ایپ کو کیسے ڈاؤن لوڈ کریں اور کیسے
اس کا استعامل رشوع کریں
.
.

.
.

 / Smitteسٹاپ ایپ کو ایپل اسٹور یا گوگل پلے اسٹور سے ڈاؤن
لوڈ کریں۔ اس ایپ کا انگریزی اور ڈینش ورژن بھی دستیاب ہے۔
جب آپ پہلی مرتبہ اس ایپ کو کھولیں گے تو آپ کو الزمی
طور پر ان متام دیگر ایپ صارفین کی معلومات قبول کرنا ہوں
گی جن کے ساتھ آپ کا قریبی تعلق رہا ہو اور یہ آپ کے
موبائل میں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ رضامندی سے متعلقہ فارم
انگریزی اور ڈینش زبان میں دستیاب ہے۔
آپ کو یہ بھی قبول کرنا ہوگا کہ یہ ایپ  COVID- 9کی
تشہیری الگنگ کے لیے گوگل اور ایپل کی ٹیکنالوجی استعامل
کرتی ہے.
اب آپ کا فون دورسے ان ایپ صارفین کے ساتھ رجسٹر ہوگا
جن کے ساتھ آپ قریبی رابطے میں رہ چکے ہوں ،بغیر اس
استطاعت کے کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ وہ کون ہیں۔ یہ ایپ
پس منظر میں کام کرتی ہے لہذا آپ کے لیے سکرین کو فعال
حالت میں رکھنے کی رضورت نہیں.

اگر آپ کا کورونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آ جاتا
ہے تو دورسوں کو کیسے مطلع کیا جائے
.

.
.
.

ایپ کی مین سکرین پر ‘?( ’Positive test resultکیا آپ کا
ٹیسٹ مثبت آیا ہے؟) کا بٹن دبائیں ،اور اس کے بعد آپ
کو  NemIDکے ذریعے سائن ان کرنے کو کہا جائے گا.
آپ سے پوچھا جائے گا کہ آیا آپ میں  COVID- 9کی
عالمات ظاہر ہوئی ہیں اور ایسا کب سے ہوا ہے.
پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ آیا گزشتہ  ١٤دنوں
میں آپ نے کسی دورسے ملک کا سفر کیا ہے.
آخر میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آیا پچھلے دنوں
میں آپ اپنے فون کی جانب سے بھیجے گئے آئی ڈی
کیز کسی دورسے کے ساتھ شئیر کرنا چاہتے ہیں۔ اگر
آپ ہاں میں جواب دیتے ہیں تو جن اف راد کے ساتھ آپ
کا قریبی رابطہ رہا ہو انہیں ایپ کے ذریعے ایک پیغام
مل جائے گا کہ ان کا  COVID- 9سے متاثرہ کسی
شخص کے ساتھ قریبی رابطہ رہا ہے اور عین ممکن
ہے کہ انہیں بھی مذکورہ انفیکشن لگ چکی ہو۔

اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ قریبی رابطے میں
رہ چکے ہیں جس کا کورونا وائرس ٹیسٹ کا نتیجہ
مثبت آ جاتا ہے تو آپ کو اس کی اطالع مل جائی گی۔
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اگر آپ کا اس ایپ کے کسی ایسے صارف کے ساتھ قریبی رابطہ رہ چکا
ہے جس کا کورونا وائرس ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آ جاتا ہے اور اس نے یہ
معلومات اس ایپ کے دیگر صارفین کے ساتھ شئیر کی ہیں تو آپ کو اس
کی اطالع مل جائے گی۔
قریبی رابطہ سے م راد ہے کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ آپ انفیکشن
کے شکار کسی شخص کے ساتھ تقریبا میٹر سے کم فاصلے پر  5منٹ
سے زیادہ عرصہ کے لیے ایک ایسے وقت میں ان کے قرب و جوار میں
رہ چکے ہیں جس کے دوران مذکورہ شخص متوقع طور پر انفیکشن کا
شکار رہا/رہی ہے۔
جیسا کہ ممکنہ طور پر آپ بھی انفیکشن زدہ ہو سکتے ہیں اس لئے
آپ کو ہدایات دی جائیں گی کہ آپ حکام کی سفارشات پر عمل پی را ہوں
جس میں ٹیسٹ ک رانا بھی شامل ہے.
سفارشات میں شامل ہے کہ خود کو الگ تھلگ رکھیں ،حفظان صحت
کے اصولوں اور صفائی کا خاص خیال کریں اور اس بات کا دھیان رکھیں
کہ آپ میں  COVID- 9کی عالمات تو ظاہر نہیں ہو رہیں.

