
1. ናብ Settings ኪድ

2. ናብ Exposure Notifications ዝብል ኪድ

3. “Turn On Exposure Notifications” ዝብል 
ጠውቕ

4. United States ምረጽ

5. Washington ምረጽ

ኣብ iPhone:

1. ናብ Google Play Store ኪድ

2. WA Exposure Notifications ኢልካ 
ብምፍታሽ ነታ ኣፕ ክትረኻባ ኢኻ

3. ነታ Washington Exposure Notifications 
app ትብል ጸዓና

ኣብ Android phone ቴሌፎንካ:

WA NOTIFY ናብ ቴሌፎንካ ጸዓኖ

እታ WA NOTIFY ናብ ቴሌፎንካ ምስ ጸዓንካያ   
ነቲ ምልባዕ ናይ COVID-19 በዚ ኣገባብ ኢያ ትሰርሕ፡

!
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ክልተ ሰባት ነቲ ናይ WA 
Notify ኣብቴሌፎኖም 
ንጡፍ ምስ ዝገብርዎ ፡ ኣብ 
ዝተቀራረበ ርሕቀት ድማ 
ምስ ዝህልዉ፡ ቴሌፎናቶ 
ብሉቱዝ ብምጥቃም 
ዝመሳሰልን ስዉርን ሓበሬታ 
ኮድ ይቀያየራ። እቶም ኮዳት 
ኣዝዮም ምስጢራዊ 
ኮይኖም፡ ዝኾነ ናይ ውልቂ 
ሓበሬታ ወይ’ውን ናይ 
ዘለኻዮ ቦታ ሓበሬታ  
ኣየዝርቑን ኢዮም።

ማንም ዜና ጽቡቕ ዜና 
ኣይኮነን። እንድሕር ዝኾነ 
ሰብ ብፈተነ ዝተረጋገጸ 
ምርመራ ተመርሚሩ ኮቪድ-19 
ተረኺብዎ፣ ህዝባዊ ጥዕና 
ናይ መረጋገጺ ናይ ጽሑፍ 
መልእኽቲ ከምኡ እውን/
ወይ ሓባሪ መልእኽቲ ንዐዖም 
ክሰደሎም እዩ። ከም ተወሳኺ 
ድማ፣ ተጠቃሚ ከም ዝተትሓዘ 
መረጋገጺ ኮድ ኣብ ገዛ ኾይኑ 
ክሓትት ይኽእል እዩ።

እቲ ዝተለኸፈ ሰብ ድማ 

ነቲ መላገቢ ይጥውቕ ወይ 

እቲ መሐበሪ ይነክእ ከምኡ 

እውን ኣብቲ መተግበሪ 

ውጽኢቶም ንምፍላጥ  

ኩሉ ደረጃታት ይኽተሉ። 

ብዘይተፈለጠ ኣብ 
ቀረባ እዋን ብኮቪድ-19 
ዝተለኸፈ ናይ WA Notify 
ተጠቃሚ ኣብ ጥቕኡ 

እንተኔርኩም ከምኡ እውን 

ተቓሊዕኹም እንተኔርኩም 

ናይ WA Notify ተጠቀምቲ 

ምናልባት ብኮቪድ-19 

ተለኺፎም ከይኾኑ ዝሕብር 

መልእኽቲ ይመጾም እዩ።

እዚ ምልክታታት ናይ 

ሓበሬታ፡ ኣብ መጻኢ ውን 

እንታይ ዓይነት መንገድታት 

ክትጥቀም ከም ዘለካ 

ዝሕብር ሓብሬታ ዝሓዘ 

ኢዩ። ብዛዕባ መን በቲ 
ሕማም ተለኺፉ ወይ 
እቲ ምቅላዕ ኣበይ ከም 
ዝተኸሰተ ዝኾነ ዓይነት 
ሓበሬታ ኣይሕዙን።

WANotify.org/Tigrinya

ዝያዳ ንምፍላጥጥዕና ህዝቢ

እቲ ናይ WA NOTIFY ብኸመይ ኢዩ ዝሰርሕ
ናይ ዋሺንግቶን ምውጻእ ምልክታታት (WA Notify)፡ ነዚ ምስፍሕፋሕ ናይ COVID-19ኣ ብ ምግታእ ኣዝዩ ኣገዳሲ 
መሳርሒ ኢዩ። ልክዕ ከም ማስክ ምጥቃም፡ ርሕቀት ምሕላው፡ ኽታበት ምውሳድ፡ WA ሓበሬታ ውን ን ኮሚኒቲና 
ኣብ ምሕላው ዝጠቅም ኣዝዩ ዝበለጸ መንገዲ ኢዩ።    

WA Notify ኣብ ስማርት ተሌፎናት ኢዩ ዝሰርሕ፡ እዚ ድማ ናይ ውልቂ ሓበሬታ ብዘይ ምምሕልላፍ ኢዩ፡ ቀንዲ 
ዕላማ ድማንተጠቀምቲ COVID-19 ተቃሊዕም ከይህልዉ ንምሕጋዝ ኢዩ። እዚ ሙሉ እብሙሉእ ውልቃዊ ኢዩ፡ 
ኣብዝሃለኻ ሃሊኻ ድማ ኣይከታተለካን ኢዩ፡ ኣይፈልጠካን ውን ኢዩ።

መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ፡ ነዚ ናይ ምቅላዕ ምልክታታት ብብዝሒ ዝጥቀሙ ሰባት ዝዓበየ ደገፍ ከም ዝረኽቡ 
የመልክት። ኣብ ዋሺንግቶን ክፍላተ-ግዝኣት ዝተገብረ ሞዴል ከም ዘመልክቶ፡ ወላውን ውሑዳት ሰባት ናይ WA 
Notify ተጠቀምቲ ምስ ዝኾኑ ነቲ ምምሕልላፍ ናይ ለበዳ ከጉድሎ ይኽእል ኢዩ።

https://play.google.com/store
https://coronavirus.wa.gov/ti/kovide-19-hhaadeshe-koronaa-vaayerase-hhaabareetaa-aagalegelotaatene-aabe-gezeaate-waashenegetane

