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WA NOTIFY እንዴት እንደሚሰራ
Washington Exposure Notifications (WA Notify) ወሳኝ የሆነ መተግበርያ ሲሆን የ COVID-19
ስርጭትን ለማስቆም የሚረዳ ነው። ልክ የፊት ጭምብል እንደማድረግ፣ እንደመራራቅ እና ከትባትን
እንደመከተብ፣ WA Notify ጥሩ የሆነ ማህበረሰባችንን የሚጠብቅ መነገድ ነው።
WA Notify በስማርት ስልኮች የሚሰራ ሲሆን፣ ምንም አይነት የግል መረጃን ሳያጋራ ተጠቃሚዎች ለ
COVID-19 ተጋላጭ ሆነው እንደሆነ የሚያሳውቅ መተግበርያ ነው። ሙሉ በሙሉ ግላዊ ሲሆን ማን
እንደሆኑ የማያውቅ እና የት እንደሄዱ ክትትል የማያደርግ ነው።
የተጋላጭነት ማሳወቂያ ቴክኖሎጂን የሚጠቀሙ ሰዎች በበዙ ቁጥር ጥቅማቸው ከፍ ያለ እንደሆነ
ጥናት ያሳያል። ዋሺንግተን ስቴት ውስጥ ያሉ የመረጃ ሞዴሎች WA Notify የሚጠቀሙ ሰዎች ትንሽ
ቢሆኑም እንኳን ብክለቶችን እና ሞቶችን እንደሚቀንስ ያሳያሉ።

WA NOTIFY ን ስልክዎ ላይ ይጫኑ
በ iPhone ላይ፦

Android ላይ፡

1. ወደ ቅንብሮች/Settings ይሂዱ
2. ወደ የተጋላጭነት ማሳወቂያዎች(Exposer
Notifications) ያብሩ
3. “Turn On Exposure Notifications” የሚለውን ይንኩ
4. United Statesን ይምረጡ
5. Washingtonን ይምረጡ

1. ወደ Google Play Store ይሂዱ
2. መተግበርያውን በቀላሉ ለማግኘት WA
Exposure Notifications ብለው ይፈልጉ
3. የ Washington Exposure Notifications
መተግበርያን ያውርዱ

WA NOTIFY ን አንድ ጊዜ በስልክዎ ላይ ከጫኑ በኋላ
የ COVID-19 ስርጭትን ለመከላከል እንዴት እንደሚሰራ እነሆ
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የማህበረሰብ
የጤና

WA Notify በስልካቸው
ላይ የሚጠቀሙ ሁለት
ሰዎች ሲቀራረቡ፣
ስልኮቻቸው Bluetoothን
በመጠቀም ዘፈቀዳዊ
ኮዶችን ይቀያይራሉ። ኮዶቹ
ሙሉ በሙሉ ማንነትን
የማያሳውቅ ሲሆን፣ ምንም
አይነት የቦታ ክትትል ወይም
የግላዊ መረጃ ልውውጥ
አያደርግም።

ምንም መልካም የሆነ ዜና
የለም። በላቦራቶሪ በተረጋገጠ
ምርመራ አንድ ሰው
የCOVID-19 ምርመራ አድርጎ
ፖዛቲቭ ከሆነ ፣ የማህበራዊ
ጤና የማረጋገጫ የጽሁፍ
መልክት ማስፈንጠርያ ሊንክ
እና ከላይ መጥቶ የሚታይ
ማሳወቅያ ይልክላቸዋል። እንደ
አማራጭ ፣ ተጠቃሚ በቤት
ውስጥ ተመርመሮ ፖዛቲቭ
ከሆነ የማረጋገጫ ኮዱን
መጠየቅ ይችላል።
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ተመርምሮ ፖዛቲቭ የሆነ ሰው
ሊንኩን ጠቅ በማድረግ
ወይም ማሳወቂያውን ነካ
በማድረግ ውጤታቸውን
በመተግበሪያው ውስጥ
ለማረጋገጥ ሁሉንም ቀጥሎ
ያሉትን ደረጃዎች ይከተላል።

በቅርብ ጊዜ ለCOVID-19
ፖዛቲቭ በሆነው የ WA
Notify ተጠቃሚ ጋር
የቅርብ ንክኪ ካላቸው እና
ሊጋለጡ ከቻሉ የ WA Notify
ተጠቃሚዎች ጋር በቅርበት
ከነበሩ ለCOVID-19 የተጋለጡ
ሊሆኑ እንደሚችሉ የሚያሳይ
ማሳወቂያ ይደርሳቸዋል።

ተጨማሪ እወቅ

ማሳወቂያዎች ራስዎን
እና ሌሎችን ለመጠበቅ
ምን ማድረግ አንዳለብዎ
የሚያሳውቅ ማስፈንጠሪያ
አላቸው። ማን ፖዜቲቭ
ውጤት እንዳለው ወይም
ተጋላጭነቱ የት ተፈጥሮ
ሊሆን እንደሚችል
የሚያሳውቅ ምንም አይነት
መረጃ አይይዙም።

