
@alhosnapp

حّصـــن نفسك..
تحصن مٜح���عك

تتبع مخالطي
ا��االت  املصابة 
لتقليل انتشار 

�وس الف��

� الوصول توف��

السريع إ�� نتأىح�
فحوصات كوفيد- 19

�� يحمي ا��صن مٜح���عنا من خالل طريقت��

تعهد. حّمل.

كيف تٜحرى عملية
؟ �� تتبع املخالط��

ما هو تطبيق ا��صن؟

ملاذا نحتاح� تطبيق ا��صن؟

نـــحــمــي مـــٜح���ــعــنــانــــحـــمـــي أحـبـتـنــــانـــحـــمـــي أنــفــســنــا
 �� �� تتبع املخالط�� يساهم ا��صن ��

للحاالت املصابة وإخطارهم سريعًا، 
�� حال تواصلهم مع شخص ما  ��

�وس كوفيد- 19 يحمل ف��

يستخدم تطبيق ا��صن خاصية البلوتوث 
لتسٜحيل وإرسال اإلشارات ألي شخص 
�ب منه ولديه التطبيق أيضًا، وسي���  تق��
. إذا  �� �� الهاتف�� تبادل البيانات املشفرة ب��

�انت نتأىح� فحوصات كوفيد- 19 إيٜحابية 
هات الصحية  لشخص ما، فستطلب ا��ٜ

، وهي  �� البيانات املخزنة ع�� هواتف املصاب��
عبارة عن قأىمة بيانات الهوية املشفرة 

والوقت الفع��� لأليام الـ 21 املاضية.
سي��� تنبيه ٜحميع ا��االت املخالطة املوٜحودة 

�� القأىمة لتتبع ا��االت املخالطة. ��

بهدف محاربة ٜحأىحة كوفيد- 19 وحماية مٜح���عنا، أطلقت وزارة الصحة ووقاية املٜح���ع 
هات الصحية املحلية، وبدعم من الهئىة الوطنية إلدارة الطوارى� واألزمات،  بالتعاون مع ا��ٜ

� ا��ماية لصحتكم وخصوصيتكم ع�� حد سواء. تطبيق ا��صن. ويراعي هذا التطبيق اآلمن توف��

ا��صن هو التطبيق الر��ي لنتأىح� 
فحوصات كوفيد- 19 ومتابعة 

�� دولة اإلمارات. �� �� املخالط��

اإلخطار السريع با��الة وإمكانية اإلصابة، 
يتيح لكم حماية أحبتكم ومن حولكم

�� ع��  يٜحعل ا��صن عملية تتبع املخالط��
 �� � سهولة، الحتواء تف�� املستوى املح��� أك��

الوباء بشكل أسرع
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What is Alhosn?

Providing quick 
access to COVID-19 
test results 

Contact tracing 
to minimise the 
spread of the 
virus

Alhosn protects our 
community in 2 vital ways

Alhosn is the o�cial UAE app 
for contact tracing and health 
testing related to COVID-19. 

Alhosn uses Bluetooth 
technology to record and send 
signals from anyone nearby 
who also has the app installed, 
exchanging anonymous data 
between phones. If someone 
tested positive for COVID-19, 
the health authority will ask for 
this data stored on their phone. 
This data is a list of anonymous 
IDs and timestamps from the 
past 21 days. Everyone on 
that list will be noti�ed for 
contact tracing.

Protecting yourself
protects your 
community
Alhosn is safe, secure, and designed to safeguard both your health and your privacy.
To help �ght against the COVID-19 pandemic and protect our community, Ministry of 
Health and Prevention in coordination with local health authorities and the endorsement 
of the National Authority for Emergency and Crisis Management, launched Alhosn.

Why do we need Alhosn?

Alhosn helps contact tracers 
notify us faster if we were in 
contact with someone who 
has COVID-19

Protect ourselves
Being contacted earlier 
allows you to better 
protect those around you 

Protect our loved ones 
Alhosn makes it easier 
for contact tracing on a 
national level, containing 
the spread faster

Protect our community 

Commit. Download.
Call us: 800 HOSN         |       Write to us: info@alhosnapp.ae         |        Visit us: alhosnapp.ae

How does contact 
tracing work?

@alhosnapp


