With the TraceTogether Token,
you can keep yourself and your
loved ones safe from COVID-19!
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Always bring
your token
with you when
you go out

外出时，随身携带便携仪器
Sentiasa bawa token anda
apabila anda keluar rumah
நீ ங்கள
் ெவளியில்
ெசல்�ம்ேபா�
உங்கள� சாதனத்ைத
எப்ேபா�ம்
எ�த்�ச்ெசல்�ங்கள
்

Check that the
green light is
blinking

确保绿色提示灯闪烁
Pastikan cahaya lampu hijau
berkerdip
பச்ைச ஒளி
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் �க�றதா
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் பைத
உ�த�ப்ப�த்�ங்கள
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Email or call the
hotline if your token
is faulty, or misplaced

如出现故障或遗失，请通过电邮或
热线与我们联系
E-mel atau hubungi talian utama jika
token anda rosak atau hilang
உங்கள� சாதனம்
ப�தாக�விட்டால், அல்ல�
ெதாைலந்�விட்டால்,
ம�ன
் னஞ
் சல் அ�ப்ப�ங்கள
்
அல்ல� ேநரடித் ெதாைலேபசி
ேசைவைய அைழய�ங்கள
்

Don’t cover up
the QR code on
the token

勿遮住便携仪器上的QR码
Jangan tutup kod QR pada
token
சாதனத்த��ள
் ள QR
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Don’t drop or
tamper with
the token

勿让便携仪器掉在地上
或刻意损害便携仪器
Jangan jatuhkan atau
rosakkan token anda
சாதனத்ைதக் கீேழ
ேபாடேவா அல்ல�
சிைதக்கேவா �டா�

Please cooperate with our authorised officers should your token be requested for contact tracing purposes.

Don’t put the
token near heat
or into water

勿把便携仪器放在水里或
靠近热源的地方
Jangan letak token dekat
dengan hawa panas atau di
dalam air
சாதனத்ைத
அன�க்� அ�க�ல்
ைவக்கேவா அல்ல�
தண
் ணீரில் ேபாடேவா
�டா�

如果当局授权人员需要您的便携仪器进行追踪工作，请予以配合。Kami berharap supaya anda bekerjasama dengan pegawai berkuasa kami jika token anda diperlukan untuk pengesanan hubungan.
ெதாடர்ப�களின
் தடங்கைளக் கண
் டற�வதற்� உங்கள� சாதனம் ேதைவப்பட்டால், தயவ�ெசய்� எங்கள
் அத�காரிக�டன
் ஒத்�ைழய�ங்கள
் .

Let’s TraceTogether for a Safer Singapore!

support@tracetogether.gov.sg

Hotline: 6973 6511

