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તમારો ફોન અનલોક કરો. "એપ સ્ટોર" નામની 
એપ્લીકેશન શોધવા માટ ેતમારા ફોનમાં સ્ક્રોલ કરો. 
એપ્લીકેશન ઉપરની ઇમેજ જેવી દેખાય છે. 
તેને શ� કરવા માટ ેતેના પર ટપે કરો.

સ્ક્ર�નની નીચે, “શોધ” આયકન શોધો અને તેના 
પર ટપે કરો.

સચર્ બાર પર ટપે કરો. “NHS COVID-19” 
ટાઇપ કરો. હવે તમે બોક્સમાં નીચે �લસ્ટ જોઈ 
શકો છો. "NHSCOVID-19" નામના પ�રણામ 
પર ટપે કરો.

ત્યાં ઘણી બધી કો�વડ-19 એપ�ું �લસ્ટ હશે. શોધો 
“NHSCOVID-19” અને તેના પર ટપે કરો, 
પછ� “GET” બટન પર ટપે કરો.

ડાઉનલોડ કરવા માટે તમને તમાર� Apple ID 
ની �વગત દાખલ કરવા�ું અથવા તમે સેટ કરેલ હોય 
તો તમારા �ફ�ગર�પ્રન્ટ અથવા ફેસ વે�ર�ફકેશન 
કરવા�ું કહેવામાં આવશે.

જો આ કામ નથી કર�ું, તો માગર્દશર્ન માટ ેNHS 
COVID-19 એપ www.covid19.nhs.uk 
“Trouble-shooting” ની �ુલાકાત લો.

હવે તે બ્�ૂટૂથ ચા�ુ કરવાનો સમય છે જેથી 
એપ્લીકેશન કામ કર� શકે. આમ કરવા માટ,ે પ્રથમ 
"સે�ટ�ગ્સ" એપ્લીકેશન શોધો અને તેને ટપે કરો.

તમે હવે “સે�ટ�ગ્સ” માં છો. “બ્�ૂટૂથ” શોધવા 
માટ ે�લસ્ટને સ્ક્રોલ કરો અને તેના પર ટપે કરો.

�ુશ્કેલી�નવારણ

NHS COVID-19 એપ ડાઉનલોડ કરવા માટે IOS માગર્દ�શ�કા

24 સપ્ટેમ્બર 2020 ના રોજ મુજબ આ દસ્તાવેજની બધી માિહતી અને ફોટા સાચા છે. નવીનતમ માિહતી માટે www.covid19.nhs.uk પર જાઓ 1

1 2 3 4

5 6 7 8



સે�ટ�ગ્સ બ્�ુટુથ

બ્�ુટુથ

જમણી બાજુ સ્લાઇડર પર ટપે કર�ને બ્�ૂટૂથ ચા�ુ 
કરો.

તમારા હોમ બટનને દબાવો અથવા તમારા ફોનની 
હોમ-સ્ક્ર�ન પર પાછા આવવા માટ ેસ્વાઇપ કરો 
જ્યાં તમે તમાર� બધી એપ્લીકેશન જોઈ શકો 
છો. NHS COVID-19 એપ શોધો અને તેને ચા�ુ 
કરવા તેના પર ટપે કરો.

જ્યારે તમે સેટ-અપ �ૂણર્ કર� લો છો, ત્યારે તમાર� 
NHS COVID-19 એપ ચા�ુ થઈ જશે.

એ�પ્લકેશનને સેટ કરવાનાં પગલાંને અ�ુસરો. 
આમાં "એક્સપોઝર લોગ�ગ" ને મંજૂર� આપવાનો 
સમાવેશ થાય છે જેનો ઉપયોગ તમને જોખમ છે કે 
નહ� તે ઓળખવા માટ ેથાય છે.

તમે તમારા ફોનનો સામાન્ય�પે ઉપયોગ કર� 
શકો છો, જો કે તે �ુ�ન��ત કરો કે એપ્લીકેશન 
બેકગ્રાઉન્ડમાં ચા�ુ રહે અને બ્�ૂટૂથ ચા�ુ રહે. 
એ�પ્લકેશન તમારા લોકેશનને ટ્રકે નહ� કરે.

NHSCOVID-19 એક્સ્પોઝર 
લો�ગ્ગંગને એક્સેસ કરવા માંગશે

પરવાનગી આપશો નહ� પરવાનગી આપો
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