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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።


