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، باستخدام برنامج الكوفيد  
 يمكنك القيام بثالثة أشياء للمساعدة في

مكافحة فيروس الكورونا   

 

 تتبع التطبيق
 مساعدة في تتبع االتصال ، وحماية خصوصيتك

 

 تسجيل الكوفيد
 تحقق من أعراضك كل يوم

 

 التحديثات
في مكافحة الكوفيدمواكبة 

 

 تطبيق برنامج الكوفيد
 هو تطبيق وزارة الصحة، الذي يتيح لك معرفة ما إذا كنت بالقرب من مرضى كورونا أم ال  

 التطبيق يقوم بتقاطع بين تاريخ موقع جهازك مع بيانات موقع المرضى المحدثة التابعة لوزارة الصحة

 تطبيق برنامج الكوفيد
بعضنا البعضابق آمنًا. لحماية   

برنامج الكوفيد هو تطبيق مجاني لهاتفك المحمول. سوف يساعدنا على حماية بعضنا البعض وإبطاء 

( في أيرلندا19انتشار فيروس كورونا ) الكوفيد  . 

سيساعدنا استخدام تطبيق برنامج الكوفيد جنبًا إلى جنب مع تدابير الصحة العامة الحالية جميعًا على 

ا نلتقي أو نتواصل مع اآلخرين أو بالعمل أو نسافرالبقاء آمنين عندم . 

ابحث عن تطبيق برنامج الكوفيد  "Apple Store" أو "Google Play" لتنزيل التطبيق ، انتقل إلى

 إرلند وانقر على تنزيل أو الحصول على

 

التشغيلبمجرد اكتمال التنزيل ، يرجى تذكر ترك خيار "البلوتوث" على هاتفك الذكي في وضع "قيد  " 

https://covidtracker.gov.ie/how-the-app-works/ 

 يرجى مالحظة: على الرغم من أن هذا ليس إلزاميًا ، إال أن الحكومة توصي به بشدة

 للمزيد من التفاصيل ، يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي

https://covidtracker.gov.ie/ 

https://covidtracker.gov.ie/how-the-app-works/
https://covidtracker.gov.ie/


برنامج الكوفيدكيف يعمل   

 
 تحميل التطبيق

مجانًا من ١٩يمكن تحميل تطبيق الكوفيد  App Store و Google Play  بعد التثبيت واإلعداد
 األولي ، يمكنك إغالق التطبيق

 

 
 تلقي االشعارات

سوف يخبرك التطبيق بالمعلومات الجديدة باستخدام اإلشعارات الفورية. إذا تزامن  إذا لزم األمر ،
مسارك مع مسار المريض المصاب بفيروس كورونا ، فسيتم تزويدك بمعلومات إضافية حول الزمان 

 والمكان ، ويمكنك تأكيد هذه المعلومات أو رفضها

 
 يجود تطابق

إلى موقع وزارة الصحة لمعرفة الخطوات التي يجب اتخاذها  إذا تأكد ذلك ، سيكون من الممكن الذهاب
 ، باإلضافة إلى اإلبالغ عن اإلصابة المشتبه بها

 
 ال يجود تطابق

 إذا كانت المعلومات الواردة في التطبيق غير صحيحة ، يمكن استبعاد النتيجة واستمرارها كالمعتاد
  

 هل التطبيق آمن؟

الكورونا فقط على هاتفك، وال تغادر بيانات الموقع جهازك أو  تتم مقارنة مساراتك ومسارات مرضى

ترسل إلى أي طرف آخر. يتم إرسال بيانات وزارة الصحة المحدثة بشكل احادي الجانب إلى جهازك 

انقروا هنا -للمقارنة. لمعرفة المزيد عن مبادئ الشفافية والرمز المفتوح  
https://covidtracker.gov.ie/ 

 

 

 إخالء المسئولیة
: تم تصميم المعلومات الواردة في هذا المستند لتوفير معلومات مفيدة حول موضوع   مهمة مالحظة

 أو  على الرابط اسفله HSE تطبيق برنامج الكوفيد فقط. إذا لم تكن متأكًدا ، يرجى الرجوع إلى موقع

https://covidtracker.gov.ie/ 

 

 
 

 

https://covidtracker.gov.ie/
https://covidtracker.gov.ie/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/hamagen-app/download-ar/#lecturersCollapse-73276-0
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/hamagen-app/download-ar/#lecturersCollapse-73276-1
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/hamagen-app/download-ar/#lecturersCollapse-73276-2
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/hamagen-app/download-ar/#lecturersCollapse-73276-3

