Kết nối điện thoại thông minh
(smartphone) của quý vị
với CA Notify

Hệ thống Thông báo của California cho biết về Tiếp xúc Lây nhiễm
Quý vị có quyền bảo vệ bản thân và cộng đồng của quý vị khỏi
COVID-19. Kết nối điện thoại của quý vị để cùng chống dịch.
Việc này dễ dàng. Riêng tư. An toàn. Việc tham gia là 100% tùy chọn.

Hệ thống hoạt động như thế nào:
• CA Notify là một công cụ hoàn toàn tự nguyện và an toàn để thông báo cho
mọi người nếu họ đã tiếp xúc với ai đó có COVID-19.
• Quyền riêng tư của quý vị được bảo vệ. Sẽ không ai biết danh tính của quý
vị và vị trí của quý vị không bị theo dõi
• CA Notify sử dụng công nghệ Bluetooth để trao đổi mã ngẫu nhiên với điện
thoại của những người khác cùng tham gia.
• Quý vị sẽ chỉ nhận được một cảnh báo ẩn danh nếu quý vị có tiếp xúc gần
với một người dùng CA Notify khác có kết quả xét nghiệm dương tính với
COVID-19.
• Quý vị có thể chọn gửi một cảnh báo ẩn danh cho những người dùng CA
Notify khác nếu quý vị có kết quả dương tính với COVID-19.

Cách tham gia:
• Người dùng iPhone có thể bật Exposure Notifications (Thông báo về Tiếp
xúc Lây nhiễm) trực tiếp từ Settings (phần Cài đặt):
» Bước 1: Mở phần Settings
» Bước 2: Tìm tới phần Exposure Notifications
» Bước 3: Bật và chọn vùng Hoa Kỳ và California
• Người dùng Android có thể tải xuống CA Notify thông qua Google Play lưu
lại và làm theo lời hướng dẫn để kích hoạt.

Cần trợ giúp để kích hoạt
điện thoại của quý vị hoặc có câu hỏi?
Hãy gọi: 1 (888) 421-9457
Hãy xem trang CaNotify.ca.gov để biết
thêm thông tin.
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