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 النظام الحايل لتتبع… 

حالة مؤكدة

است"رة لتحديد املخالطX خالل 21 يوًما األخ;ة

تحديد املخالطX ^ساعدة السلطات املحلية

 إجراء اختبارات ملخالطي الحاالت املؤكدة
إصابتها حسب مستوى الخطر

التكفل/ املراقبة الطبية
>

>
>

>

 الحاالت املؤكدة التي تم تحديدها عن طريق نظام
Xالتتبع الصحي للمخالط ≈90%

… ساعد عىل السيطرة بشكل أفضل عىل الوباء

000 50+ مخالطا تم تتبعهم طبيا منذ بداية الوباء

املرحلة 2 الحفاظ عىل الوضعية الوبائية يف املرحلة 2

%2≈  انخفاض ملحوظ يف معدل اإلماتة
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 …  عزز تطبيق "وقايتنا" النظام الحايل لتتبع والتكفل الرسيع  مع الرفع التدريجي للحجر الصحي…

كل شخص يخالط بX 50 إىل 100 شخص آخر يومياً

 مستشفى

سوق

 إدارة

سيارة أجرة

 مقهى

 طرامواي

  حافلة

  مكتب

  طائرة

معمل

 مطعم

سيارة أجرة
حالق

 قطار

 كيفية تحديد األشخاص املعرضX للخطر الذين كانوا

 بالقرب من حالة ايجابية مؤكدة؟

 تطبيق مغر- لإلشعار باحت"ل التعرض لعدوى
ف;وس كورونا املستجد كوفيد-19



Installation simple… 
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 تحميل وتثبيت تطبيق وقايتنا عىل جوجل بالي أو أب سرت أو املوقع اإللكرتو!
1 وتفعيل البلوتوث

كيف يعمل التطبيق ؟



Installation simple… 
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 عند وجود مستعملT لتطبيق "وقايتنا" بالقرب من بعضهL البعض، تتبادل
 هواتفهL املحمولة معرفات مجهولة عن طريق البلوتوث وتقوم

2 بتسجيلها ملدة 21 يوًما

كيف يعمل التطبيق ؟
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كيف يعمل التطبيق ؟

 إذا تم تأكيد إصابة أحد مستعميل التطبيق بـ"كوفيد-19" يف غضون 21 يوًما
 التي تلت املخالطة، يتلقى املستعِمل اآلخر إشعاًرا من طرف فرق وزارة

 الصحة بعد تقييم مستوى الخطر
3

ال يتم الكشف عن هوية الشخص املصاب أو الشخص املخالط بأي حال من األحوال   هام
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كيفية تقييم الخطر

 خطر ضعيف*

ال يتم  إشعار

خطر مرتفع*خطر متوسط*

  املسافة أك� من 1 مرت

  املدة أقل من 15 دقيقة

  املسافة أك� من 1 مرت

 املدة أك� من 15 دقيقة

 تردد متوسط

 املسافة أقل من 1 مرت

  املدة أك� من 15 دقيقة

 تردد متوسط أو مرتفع

 SMS إشعار بواسطة رسالة نصية 
 قص;ة

 إشعار بواسطة رسالة  نصية قص;ة
و مكاملة هاتفية

*: يتم تقديم هذه املعاي� عىل سبيل التوضيح 

تعتمد فرق وزارة الصحة عىل املسافة واملدة وتواتر االتصال لتقييم الخطر
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ح"ية املعطيات الشخصية

 يستخدم  تطبيق "وقايتنا" البلوتوث فقط وال يسمح بأي حال من األحوال
 �عرفة املوقع الجغرايف

 هام: يف بعض أجهزة األندرويد، يطلب النظام إذنًا للوصول إىل املوقع. ال يتعلق األمر باملوقع الجغرايف
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ح"ية املعطيات الشخصية

 املعطى الوحيد املطلوب لتشغيل "وقايتنا" هو رقم هاتف املستعمل
 و يتم استخدامه إلشعاره يف حالة وجود خطر

 هام: املعلومات املتعلقة بالفئة العمرية والجنس وإقليم أو عLلة اإلقامة تبقى اختيارية ويتم استخدامها -يف حالة
 استكLلها- ألغراض الدراسات واإلحصاءات
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ح"ية املعطيات الشخصية

 ال يصل تطبيق "وقايتنا" إىل أي بيانات أخرى من صور أو أرقام هاتفية
…أو الفيسبوك أو الواتساب
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ح"ية املعطيات الشخصية

 معالجة املعطيات مرصح بها من طرف اللجنة الوطنية ملراقبة حLية
 (CNDP) املعطيات ذات الطابع الشخيص

 A-S-192-EUS/2020 - T-S-87-EUS/2020 : ترخيص رقم
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ح"ية املعطيات الشخصية

 الشيفرة املصدرية لـتطبيق "وقايتنا" مفتوحة املصدر، وقد تم التحقق
منها من طرف العديد من الخرباء

https://github.com/Wiqaytna-app
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ح"ية املعطيات الشخصية

 ستتم إزالة التطبيق من متاجر التطبيقات وسيتم حذف جميع البيانات بعد
 نهاية الجائحة
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هل تطبيق وقايتنا إجباري؟

استعjل التطبيق طوعي

 استع"ل طوعي

 يعترب استخدام التطبيق  مبادرة

 مواطنة من أجل املساعدة يف

مكافحة انتشار الفpوس

 مساهمة مواطنة

التطبيق هو أداة تكميلية لنظام 
مكافحة انتشار الفpوس. من 

الرضوري االستمرار يف احرتام 
التوصيات بدقة (الكjمة والنظافة 

والتباعد الجسدي...)

 نظام متكامل
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ما هي أهمية تطبيق وقايتنا ؟

ليتم إشعارك إذا تم تأكيد إصابة شخص كنت عىل مقربة منه

 أتخذ اإلجراءات الالزمة لعدم إصابة أقار� بالعدوى كعدم زيارة أفراد العائلة

 تواكبني أطقم وزارة الصحة  ملراقبة  ظهور أعراض والقيام بالكشف
 املخربي إذا كان الخطر مرتفًعا

من أجيل ومن أجل أقار-

 من أجل أن يتم إشعار األشخاص املعرض� للخطر إذا كنت مصابًا

 يتم إشعار األشخاص الذين كنت بالقرب منهم

 يتم التكفل بهم إذا كان مستوى الخطر مرتفًعا حتى ال تتطور لديهم
  مضاعفات وال يصيبون اآلخرين بالعدوى

من أجل اآلخرين
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 مصلحة بالدنا

كيف يساهم التطبيق يف نظام مكافحة انتشار كوفيد-19؟
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فريق املرشوع

 تم إنجاز املرشوع من طرف

  بالتعاون مع

 و^ساهمة تطوعية ومجانية من طرف رشكات ومقاوالت مغربية
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كيف �كنكم املساهمة؟

 لحد اآلن، تجاوز تطبيق "وقايتنا"
  مليو  تحميل

 قم بتثبيت "وقايتنا" إذا ¡ تقم بعد
بذلك

 تحسيس األشخاص من حولك بأهمية
(... Xاألقارب، الزبناء، املوظف) 

 توزيع الدعامات التواصلية لض"ن
 وصولها إىل املزيد من املغاربة

1

2

3
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 مساهمة تطوعية ملجموعة من الرشكات املغربيةالحملة التحسيسية
يف إنجاح الحملة التحسيسية



 شكرا


