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WA Notify ఎలా పనిచేస్తుంది

COVID-19 యొక్క వ్యాప్తిని ఆపడానికి వాషింగ్టన్ ఎక్స్పోజర్ నోటిఫికేషన్లు (WA Notify) ఒక ముఖ్యమైన
కొత్త సాధనం. మాస్కూలు ధరించడం, దూరప్రాంతాలు మరియు సమావేశాలను చిన్నగా ఉంచడం వంటివి, WA
Notify అనేది మన సంఘాన్ని రక్షించడానికి ఒక సాధారణ సాధనం.
COVID-19 కు గురైనట్లయితే వినియోగదారులను అప్రమత్తం చేయడానిక,ి వ్యక్తిగత సమాచారం పంచుకోకుండా,
స్మార్ట్ఫోన్ల ద్వారా WA Notify పనిచేస్తుంది. ఇది పూర్తిగా ప్రైవేట్, మరియు మీరు ఎవరో లేదా మీరు
ఎక్కడికి వెళుతున్నారో తెలియదు లేదా ట్రాక్ చేయదు.
ఎక్స్పోజర్ నోటిఫికేషన్లను ఎక్కువగా ఉపయోగించేవారు, ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందుతారని అధ్యయనాలో
కనుగొన్నారు. WA Notify ని ఉపయోగిస్తున్న కొద్ది సంఖ్యలో ప్రజలు కూడా అంటువ్యాధులు మరియు
మరణాలను తగ్గిస్తారని వాషింగ్టన్ రాష్ట్రంలోని డేటా నమూనాలు చూపిస్తున్నాయి.

మీ ఫోన్కు వానోటిఫైని జోడించండి
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1. ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లో, గూగుల్ ప్లే స్టోర్ కు వెళ్లండి
2. సమాచారాన్ని సులభంగా కనుగొనడానికి WA ఎక్స్పోజర్
నోటిఫికేషన్లను శోధించండి
3. వాషింగ్టన్ ఎక్స్పోజర్ నోటిఫికేషన్ల అనువర్తనాన్ని
డౌన్లోడ్ చేయండి

సెట్టింగులోనికి వెళ్లండి
ఎక్స్పోజర్ నోటిఫికేషన్లకు క్రిందికి స్క్రోల్ చేయండి
“ఎక్స్పోజర్ నోటిఫికేషన్లను ఆన్ చేయండి” క్లిక్ చేయండి
యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఎంచుకోనండి
వాషింగ్టన్ ఎంచుకోండి

మీరు మీ ఫోన్కు WA NOTIFY ని జోడించిన తర్వాత
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వాషింగ్టన్ లో ఎవరైనా
పాజిటవ
ి ్ మరియు
ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని
పరీకష
్ ంి చినప్పుడు, వారికి
WA Notify ఉందా మరియు
ధృవీకరణ కోడ్ ఇవ్వబడిందా
అని అడుగుతారు.
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యాదృచ్ఛకి కోడ్లను
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అనామకంగా ఉంటుంది.
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్ ు పరీకష
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్ ోజర్ ఎక్కడ
జరిగంి దనే దాని గురించి
ఎటువంటి సమాచారం లేదు.

