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V/v cài đặt ứng dụng “Khẩu trang điện tử”
Bluezone trên điện thoại di động

Thái Bình, ngày 01 tháng05 năm 2020

Kính gửi:
- Các sở, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các cơ quan: Liên đoàn lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên
cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Báo
Thái Bình, Đài phát thanh và Truyền hình Thái Bình;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ đã triển khai ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone trên điện thoại thông
minh, Bluezone là ứng dụng cảnh báo nếu người dùng đã tiếp xúc gần với người
nhiễm Covid-19, giảm thiểu các nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Khi có 1 ca nhiễm
bệnh, người dùng chỉ cần vào Bluezone là có thể biết mình đã từng tiếp xúc với
người này hay chưa.
Để bảo vệ cộng đồng trước đại dịch Covid-19, Sở Thông tin và Truyền thông
đề nghị:
- Các cơ quan triển khai cài đặt Bluezone trên máy điện thoại di động của cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và trong các doanh nghiệp,
đơn vị thuộc lĩnh vực, địa bàn do cơ quan quản lý;
- Đề nghị Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình hỗ trợ
tuyên truyền việc cài đặt ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các đài truyền thanh truyền
hình cấp huyện tuyên truyền việc cài đặt ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone;
- Đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh khuyến khích toàn thể đoàn viên, hội viên cài đặt và
sử dụng ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone;
Việc cài đặt Bluezone được thực hiện bằng cách truy cập trên máy điện thoại
di động tại trang website https://bluezone.vn để cài đặt hoặc thực hiện theo hướng
dẫn (kèm theo văn bản này).
Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Phòng VHTT, Đài TT-TH cấp huyện;
- Lưu: VT, TTCNTTVTT.
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Đỗ Như Lâm

Phụ lục: Hướng dẫn sử dụng ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone
(Kèm theo Công văn số /STTTT-TTCNTTTT ngày .../..../2020 của Sở TTTT)
Hiện tại, ứng dụng Bluezone đang có mặt trên hai nền tảng di động phổ biến nhất
đó là iOS và Android. Người dùng tải ứng dụng về và cài đặt theo các bước sau:
Bước 1: Vào kho ứng dụng CHPlay (đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành
Android) hoặc Appstore (nếu điện thoại sử dụng hệ điều hành iOS).
- Bước 2: Gõ từ khóa "Bluezone" trong mục tìm kiếm.
- Bước 3: Chọn ứng dụng Bluezone - Khẩu trang điện tử (Cục tin học hóa,
Bộ Thông tin và Truyền thông) rồi cài đặt.
- Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone
Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu người dùng cho phép ứng dụng sử
dụng Bluetooth. Người dùng cũng nên cho phép Bluezone gửi thông báo và sử dụng
vị trí trên ứng dụng. Để nếu người dùng tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào
nhiễm Cbạnovid-19. Ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến người dùng.

Nếu chưa bật Bluetooth người dùng hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật
Bluetooth hoặc vào Cài Đặt > chọn Bluetooth và bật lên.

Trong giao diện chính, người dùng hãy bấm Quét xung quanh để nhận diện xem có
ai đang sử dụng Bluezone không. Anh/chị sẽ có một mã BluezoneID của mình ở
trong mục này, mỗi thiết bị sẽ có một mã BluezoneID này.

Nếu có người ở gần đồng chí (dưới 2m) sử dụng bluezone, ứng dụng sẽ tự động
nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc.

Ở mục Lịch sử tiếp xúc cũng sẽ ghi nhận số người cùng sử dụng bluezone mà
anh/chị đã tiếp xúc. Còn mục Tiếp xúc gần là anh/chị đứng gần những người dưới 2
mét.

Như vậy là Anh/ chị chỉ cần tải về và cho phép Bluezone và bật bluetooth lên, cho
phép ứng dụng gửi thông báo và sử dụng vị trí của mình. Bluezone sẽ tự động ghi
nhận những ai cùng sử dụng ứng dụng và tiếp xúc ở khoảng cách gần.
Nếu một trong những người mà Anh/ chị đã tiếp xúc bị nhiễm Covid-19 thì ứng
dụng sẽ gửi thông báo cho Anh/ chị. Từ đó giúp người dùng hạn chế tiếp xúc thêm
với những người khác để ngăn nguồn bệnh lây lan.

