
 

 يغانشإدارة الصحة والخدمات األنسانية في والية مي

 
 : جهة االتصال: بوب ويتوناللنشر فور  

 2112-241-517  2020ديسمبر  كانون الثاني/ 30
WheatonB@michigan.gov 

 

 متوفر اآلن بلغتين إضافيتين( MI COVID Alertكوفيد ميشيغان ) تنبيه
 

ا للمزيد من سكان والية ميشيغان   خيارات اللغتين اإلسبانية والعربية تجعل إكتشاف التطبيق متوفر 
( وإدارة ميشيغان للتكنولوجيا، MDHHSأعلنت إدارة الصحة والخدمات اإلنسانية في ميشيغان ) –النسينغ ، ميشيغان 
عن إطالق خيارات اللغتين اإلسبانية والعربية لتطبيق الهاتف المحمول الخاص بإشعار ( اليوم DTMBاإلدارة والميزانية )

   (.MI COVID Alertأو تنبيه كوفيد ميشيغان ) كوفيد التعرض المجهول لفايروس
 

 أن نستمر فيجد ا هم م: "من ال(MDHHSإدارة الصحة والخدمات اإلنسانية في ميشيغان )قال روبرت جوردون، مدير 
 MI) غانكوفيد ميشي ". "إن تنبيهل الالزمة لتلبيها عبر واليتنااإلحتياجات المتنوعة للمجتمعات وإيجاد الُسبُ  التعرف على

COVID Alert )Alert) وأعداد المقيمين في  اإلصابة بالفايروس هو أداة مهمة في جهودنا المستمرة لخفض عدد حاالت
من سكان  لمزيدل الوصول التطبيق سوف يكسر حواجز اللغة ويضمنهذا أن تحديث الوفيات. يسعدنا عدد والمستشفى للعالج 
 ".والية ميشيغان

 
 MI)تنبيه كوفيد ميشيغان فقط من السكان بإستخدام تطبيق ا لإلشعار بالتعرض لفايروس الكوفيد مثل  ٪15عندما قام 

COVID Alert) ، إمكانية لتقليل العدوى والوفيات. منذ إطالق إصدار اللغة اإلنجليزية باحثون من جامعة أكسفوردوجد 
من  ٪ 10ما يقرب من يمثل مرة. هذا  481,906 هذا التطبيق لـ على مستوى الوالية الشهر الماضي، تم تنزيل للتطبيق

ا والذين من المحتمل أن يكون لديهم هواتف ذكية. 64و  18 سن سكان ميشيغان الذين تتراوح أعمارهم بين   عام 
 

(. يمكن Google( و جوجل )Appleتتوفر خيارات اللغة اإلسبانية والعربية من خالل متاجر تطبيقات ألجهزة آبل )
ا إختيار اللغات وتغييرها من خالل  " Generalم" "" وإختيار "عاSettings إلى "اإلعدادات" " الذهابللمستخدمين أيض 

" الختيار اللغة اإلسبانية أو اللغة العربية على هواتفهم الذكية Language and Regionوالنقر فوق "اللغة والمنطقة" "
  .(Android) آندرويد أو iOSالتي تعمل بنظام التشغيل 

 
رموز الهاتف التي تم إنشاؤها ( MI COVID Alert، يستخدم تطبيق تنبيه كوفيد ميشيغان )GPSبدال  من إستخدام نظام الـ 
( منخفضة الطاقة إلكتشاف المسافات بين الهواتف مع التطبيق. تحمي هذه التقنية Bluetoothعشوائي ا وتقنية البلوتوث )

ع الموقع الدقيق لشخص ما. ال يلزم وجود أي معلومات تعريف شخصية أو مشاركتها تب  خصوصية جميع المستخدمين وتمنع ت  
 ومسؤولين رسميين آخرين. مع مستخدمين

 
( تم إنشاؤه عشوائي ا. PINتعريف شخصي ) مز، يكون مؤهال  لتلقي ر19-عندما تكون نتيجة إختبار الشخص إيجابي ا لكوفيد

 التعريف الشخصي هذا لألشخاص بمشاركة نتيجة اإلختبار اإليجابية بشكل مجهول في تنبيه كوفيد ميشيغان. زيسمح رم
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 15أي شخص على بعد ستة أقدام لمدة  -تصال القريبة نتيجة اإلختبار اإليجابية في التطبيق، ستتلقى جهات اإلبعد إدخال 
وعدد  19-إلصابة بكوفيدحتمال تعرضهم لإإلعالمهم ب الهوية مجهول توجيهإشعار  -ساعة  24دقيقة أو أكثر خالل فترة 

 .لإلصابة األيام منذ حدوث التعرض المحتمل
  بثالث طرق من خالل:( PINالتعريف الشخصي )رمز  عادةستإدمي التطبيق اآلن يمكن لمستخ

 

( MDHHSإدارة الصحة والخدمات اإلنسانية )الرد على مكالمات التحقيق في الحالة من إدارة الصحة المحلية أو  □
 .(PINرمز التعريف الشخصي )وطلب 

 قسم الصحة المحلي.ب اإلتصال □

 8من الساعة  888-535-6136 الرقم أو 1-1-2على الرقم ميشيغان  19-لكوفيدتصال بالخط الساخن الخاص اإل □
ا حتى الساعة  ، من االثنين إلى الجمعة. 5صباح    مساء 

 
تنبيه  تطبيق لجعل(. Google( وجوجل )Appleمع أجهزة آبل ) التطبيقات، وكذلك يميشيغان مع مطوروالية عملت 

، افيرجيني، أطلقت واليات ويسكونسنلقد متوافق ا مع التطبيقات في واليات أخرى.  (MI COVID Alertكوفيد ميشيغان )
لة أو المماث لإلصابة أالباما ونيوجيرسي وعدد متزايد من الواليات األخرى تطبيقات إشعارات التعرض، نيويورك، أريزونا

 .لديها تطبيقات قيد التطوير
 

المناسب  الكمامة( جنب ا إلى جنب مع تتبع جهات االتصال التقليدية وإرتداء MI COVID Alertيعمل تنبيه كوفيد ميشيغان )
حتياطات أو المشاركة في تتبع جهات بديال  عن هذه اإل  يعتبرالهذا  جتماعي، ولكنالتباعد اإلالحفاظ على وغسل اليدين و

الحجر ب يأخذوا بنظر اإلعتبار القيامختبار وأن لإل 19-فايروس كوفيداالتصال. يجب أن يخضع األشخاص الذين يتعرضون ل
ا من ت 14الصحي لمدة   اليوم حتىأعراض اية  لم تظهر عليه  . إذا كان الشخص ال يزال لإلصابة ريخ التعرض المحتملأيوم 

 مبكر. في وقت العاشر، فيمكنه إنهاء الحجر الصحي
 الذين يحتاجون إلى شخاصام إضافية. يمكن لألفي مراقبة األعراض لمدة أربعة أي هؤالء األشخاص مع ذلك، يجب أن يستمر

ختبار بالقرب إلجراء اإلللعثور على موقع  COVID-19 websiteأو  اإللكتروني 19-كوفيدختبار زيارة موقع اإل إجراء
ا اإل   .لهم وتحديد موعد قعهملتحديد مو ميشيغان 19-لكوفيدتصال بالخط الساخن منهم. يمكنهم أيض 

 
صاحب الحديثة فقط مع تطبيق مُ  Androidو  iOSفي تحديثات نظام التشغيل  الموجودة لإلصابة التعرضتعمل ميزة إشعار 

  .(Androidآندرويد )و iOS التي تعمل بنظام تشغيل هواتفل، والمتوفر ل(MI COVID Alertتنبيه كوفيد ميشيغان )مثل 
 

 األلكتروني : موقعالبسرعة. تتوفر أحدث المعلومات على  19-كوفيدفايروس  إنتشارتتغير المعلومات حول 
Michigan.gov/Coronavirus و CDC.gov/Coronavirus 

 
 


