IOS-এ NHS COVID-19 অ্যাপ ডাউনেলাড করার িনেদৰ্ িশকা
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অনুস�ান

আপনার েফান� েক আনলক ক�ন। আপনার
েফান �ল কের “অ্যাপ ে�ার” নামক অ্যাপ�
খুঁেজ েবর ক�ন। অ্যাপ�েক উপের েদওয়া ছিবর
মেতা েদখেত। েস�েক চালু করার জন্য এর উপর
েটাকা িদন।
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ি�েনর িনেচর িদেক থাকা “অনুস�ান”
আইকন�েক খুঁজন
ু এবং তার উপর েটাকা িদন।

6

NHSx

সাচৰ্ বাের েটাকা িদন। “NHS COVID-19” টাইপ
ক�ন। এইবার আপিন বাে�র িনেচ ফলাফল�িলর
এক� তািলকা েদখেত পােবন। “NHSCOVID-19”
নামক ফলাফল�েত েটাকা িদন।
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িনন

একািধক COVID-19 নামক অ্যােপর এক�
তািলকা েদখেত পােবন। েসইটা খুঁজন
ু যােত
“NHSCOVID-19” কথাটা েলখা আেছ এবং তার
উপর েটাকা িদন, তারপর “িনন” েবাতাম�েত
েটাকা িদন।

8
েস�ংস

NHSCOVID-19
সমস্যা সমাধান
অ্যাপ ে�ার

GET

বািতল ক�ন

NHSCOVID-19
NHSX

ডাউনেলাড স�ূণৰ্ করার জন্য আপনার েথেক
আপনার Apple ID-র তথ্য অথবা আপনার
আ�ুেলর ছাপ বা েফস েভিরিফেকশন চাওয়া হেত
পাের, যিদ আপনার েতমন েসট-আপ করা থােক।

��ট�থ

এেত যিদ কাজ না হয়, তাহেল NHS COVID-19
ওেয়বসাইট www.covid19.nhs.uk-এ িগেয়
“সমস্যা সমাধান” েদখুন যা আপনােক সাহায্য
করেব।

এইবার আপনােক আপনার ��ট�থ চালু করেত হেব
যােত অ্যাপটা কাজ করেত পাের। েসটা করার
জন্য, �থেম আপনার "েস�ংস” অ্যাপটা খুঁেজ
েবর ক�ন এবং তার উপর েটাকা িদন।

এই নিথেত সম� তথ্য এবং িচ��িল 24 েশ েসে��র 2020 পযৰ্� স�ক রেয়েছ। সবৰ্েশষ তেথ্যর জন্য www.covid19.nhs.uk এ যান

ব� ক�ন

এখন আপিন “েস�ংস”-এ রেয়েছন।
তািলকা�েক �ল কের “��ট�থ” খুঁেজ েবর ক�ন
এবং তার উপর েটাকা িদন।
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��ট�থ

NHSCOVID-19 অ্যাপ Exposure
Logging ব্যবহার করেত চাইেছ।

��ট�থ

ডানিদেক থাকা �াইডােরর উপর েটাকা িদেয়
��ট�থ চালু ক�ন।
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অনুমিত েদেবন না

আপনার েহাম েবাতাম�েত চাপ িদন বা ি�নটা
উপের ঘেষ ত� েল িদেয় আপনার েহাম ি�েন
িফের আসুন েযখােন আপিন আপনার সম�
অ্যাপ�িলেত েদখেত পােরন। NHS COVID-19
অ্যাপ খুঁজন
ু এবং েস�েক চালু করার জন্য তার
উপর েটাকা িদন।

আপনার েসট-আপ স�ূণৰ্ হেয় েগেল, এখন
আপনার NHS COVID-19 অ্যাপ কাযৰ্কর
রেয়েছ ও চলেছ।

অনুমিত িদন

অ্যাপ� েসট-আপ করার জন্য িনেচর
ধাপ�িলেক অনুসরণ ক�ন। এর মেধ্য
“Exposure Logging” অনুেমাদেনর িবষয়ও
অ�ভ�ৰ্ � থােক যা আপিন ঝুঁিক�� িকনা তা
শনা� করার জন্য ব্যব�ত হয়।
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আপিন �াভািবকভােবই আপনার েফানটা
ব্যবহার কের েযেত পােরন, তেব েখয়াল রাখেবন
অ্যাপ েযন েনপেথ্য চালু থােক এবং ��ট�থ চালু
করা থােক। অ্যাপ আপনার অব�ান �্যাক
করেব না।
NHS COVID-19 অ্যাপ স�েকৰ্ আরও তথ্য েপেত www.covid19.nhs.uk েদখুন।
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