HƯỚNG DẪN
Cài đặt ứng dụng Bluezone - “Khẩu trang điện tử”
(Gửi kèm Công văn số: 999 /STTTT-TTBCXB ngày 04 tháng 8 năm 2020 của
Sở Thông tin và Truyền thông)

Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại người dân thực hiện các
bước sau:
Bước
1: Người dùng
điện thoại truy cập vào
trang
https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CHplay trên
điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về
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www.blue20ne.g0v.vn
ứng dụng Bluezone do Bộ Thông tin vả Truyền thõng và Bộ Y tẽ chủ trì phát trìẽn.

Để báo vệ cộng đòng trưức đại dịch C O V ID - 19, đưa cuộc sồng trở lại bình thưùng. Bộ Thông tin vá
Truyên thông, Bộ Y tế dưứi sụ ch í đạo của Thù tướng Chính phủ đã triển khai ứng dụng 'Khấu trang
điện tử Bluezorte" trên smartphone.

Giao diện phần mềm trên CHplay

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng
sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng
Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và
bật Bluetooth hoặc vào Cài Đặt > chọn Bluetooth và bật lên.
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Đ ể sử dụng được phần mềm người dùng phải bật Bluetooth trên điện thoại.

Bên cạnh đó ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập
một số thông tin của người dùng (việc cho phép truy cập này không sợ bị mất
thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này) để nếu người
bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm Covid -19, ứng dụng sẽ
ngay lập tức gửi thông tin đến bạn.
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Bảo vệ m ình, bảo vệ cộng đòng
ứ n g dụ n g cảnh b áo nẽu b ạn đã tiế p xúc gần
ngư ờ i nhiễm COVID-19

Giao diện bên trong ứng dụng
Bước 3: Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm Quét xung quanh để nhận
diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m
sử dụng bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp
vào ừong danh sách đã tiếp xúc.

