
Приложения за комуникация 

 

 

 

 

Коронавирусът - Covid 19 оказа голямо 
влияние върху животът на хората. 

Хората могат да се чувстват изолирани. 

Има приложения за комуникация, които 
могат да помогнат. 

Ще ви трябва смартфон, за да ги 
използвате. Трябва да се уверите, че 
приятелите имат същите приложения на 
телефона си.



 

 

 

 

 

 

Viber 
Viber е безплатно приложение, което 
можете да използвате на смартфон, 
лаптоп или таблет. 

С Viber можете да изпращате съобщения 
или снимки.  

Можете също да провеждате аудио или 
видео разговори с един или повече 
приятели. 

За повече информация посетете 
www.viber.com 

Skype 
Skype е безплатно приложение, което 
можете да използвате на смартфон, 
лаптоп или таблет. 

В Skype можете да провеждате видео 
разговори със  семейство и приятели. 

Skype може да ви помогне да останете 
във връзка с приятели по целия свят. 

За повече информация посетете 
www.skype.com



 

 

 

 

 

Facebook Messenger 
Facebook Messenger е безплатно 
приложение, което може да се използва 
на телефони, лаптопии таблетки. 

Можете също да провеждате видео 
разговори с група хора. 

На това приложение можете да 
изпращате видео съобщения до вашите 
приятели и семейство. 

Можете също да провеждате видео 
разговори с  всеки, който  е във вашия 
списък с контакти. 

Можете да получите повече информация 
на www.facebook.com

WhatsApp 
WhatsApp е безплатно приложение, което 
можете да използвате на всеки смартфон. 

С него можете:  

Да разговоряте с Видео.  

Да записвайте и изпращайте гласови 
съобщения. 

Можете да получите повече информация 
на www.whatsapp.com



 

 

 

Facetime 
Facetime е безплатно приложение, което 
можете да използвате на телефона или 
таблета си. 

Facetime може да се използва само за 
продукти на Apple като iPhone или iPad. 

Не е необходимо да го инсталирате, той 
вече е на вашия iPhone, MacBook или 
iPad. 

Можете да провеждате видео с помощта 
на това приложение. 

За повече информация посетете 
www.ifacetimeapp.com 

Ако нямате смартфон, все още може да се 
обадите или изпратете SMS на 
семейството и приятелите си. 

Може  да потърсите помощ от приятелите 
си по телефона за това как да 
инсталирате приложенията.


