NHS COVID-19 APP ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ IOS ਗਾਈਡ
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NHS COVID-19
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ਖੋਜੋ

ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਅਨਲਾੱਕ ਕਰੋ। “ਐਪ ਸਟੋਰ” ਨਾਮਕ
ਐਪ ਖੋਜਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੋਨ � ਸ�ਾੱਲ ਕਰੋ। ਐਪ
ਉਪਰੋਕਤ ਤਸਵੀਰ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ� ਲਾਂਚ
ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਪ ਕਰੋ।
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ਸ�ੀਨ ਦੇ ਤਲ ‘ਤੇ “ਖੋਜੋ” ਆਇਕਨ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਚ ਬਾਰ ‘ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ। “NHS COVID-19”
ਟੈਪ ਕਰੋ।
ਟਾਇਪ ਕਰੋ। ਤੁਸ� ਹੁਣ ਹੇਠਾਂ ਬਾਕਸ ਿਵੱਚ ਨਤੀਿਜਆਂ
ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। “NHSCOVID-19”
ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
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NHSx

7

ਪਾਓ

ਵੱਖ-ਵੱਖ COVID-19 ਐਪਸ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ
ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਚੁਣੋ ਜੋ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ
“NHSCOVID-19” ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ, ਿਫਰ
“ਗੈਟ” ਬਟਨ ‘ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
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ਸੈਿਟੰਗਾਂ

NHSCOVID-19
ਟ�ਬਲਸ਼ੂਿਟੰਗ
ਐਪ ਸਟੋਰ

GET

ਰੱਦ ਕਰੋ

NHSCOVID-19
NHSX

ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾ� ਆਪਣਾ Apple
ਆਈਡੀ ਵੇਰਵਾ ਟਾਇਪ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਿਫੰਗਰਿਪ੍ਰੰਟ
ਜਾਂ ਫੇਸ ਵੇਰੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਵਰਤਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਸ� ਇਹ ਸੈਟ ਅਪ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਬਲੂ ਟਥ
ੂ

ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਲਈ
NHS COVID-19 App ਵੈਬਸਾਈਟ
www.covid19.nhs.uk ‘ਤੇ ਮਦਦ ਲਈ
“ਟ�ਬਲ-ਸ਼ੂਿਟੰਗ” ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਹੁਣ ਬਲੂ ਟਥ
ੂ ਸਿਵੱਚ ਆੱਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂਿਕ
ਐਪ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਿਹਲਾਂ
“ਸੈਿਟੰਗਾਂ” ਖੋਜੋ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ 24 ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਜ� ਸਹੀ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ http://www.covid19.nhs.uk ਤੇ ਜਾਓ।

ਬੰਦ ਕਰੋ

ਤੁਸ� ਹੁਣ “ਸੈਿਟੰਗਜ਼” ਿਵਚ ਹੋ। “ਬਲੂ ਟਥ
ੂ ” ਖੋਜਣ
ਲਈ ਸੂਚੀ � ਹੇਠਾਂ ਸ�ਾੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਟੈਪ
ਕਰੋ।
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ਸੈਿਟੰਗਾਂ
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ਬਲੂ ਟਥ
ੂ

NHSCOVID-19 ਐਕਸਪੋਜਰ-ਲਾੱਿਗੰਗ
ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੇਗਾ।

ਬਲੂ ਟਥ
ੂ

ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਲਾਇਡਰ ‘ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਬਲੂ ਟਥ
ੂ ਸਿਵੱਚ
ਆਨ ਕਰੋ।
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ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਿਦਓ

ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੀ ਹੋਮ-ਸ�ੀਨ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ
ਜਦ� ਤੁਸ� ਸ�ਟ-ਅਪ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲ�ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ
ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਜਾਂ ਸਵਾਇਪ ਅਪ ਕਰੋ ਿਜੱਥੇ NHS COVID-19 App ਅਪ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਤੁਸ� ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
NHS COVID-19 App ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਸ� ਲਾਂਚ
ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦਓ

ਐਪ ਦਾ ਸੈਟ ਅਪ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਟੇਪ੍ਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰੋ। ਇਸ ਿਵੱਚ "ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਲੌਿਗੰਗ" ਦੀ ਆਿਗਆ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਜੋਖਮ ਿਵਚ ਹੋ।
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ਤੁਸ� ਆਮ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਿਕ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਐਪ ਬੈਕਗਰਾ�ਡ ਿਵੱਚ ਚੱਲ
ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੂ ਟਥ
ੂ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਐਪ ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨ ਟ�ੈਕ
ਨਹ� ਕਰੇਗੀ।
NHS COVID-19 App ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ www.covid19.nhs.uk ‘ਤੇ ਜਾਓ
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