UBND TỈNH SƠN LA
SỞ Y TẾ

Số: 1606 /SYT-VP

V/v hướng dẫn tuyên truyền cài đặt
và sử dụng ứng dụng Bluezone trong
chống, chống dịch Covid-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn La, ngày 05 tháng 8 năm 2020

Kính gửi:
- Các Tổ chức tham mưu tổng hợp & CMNV thuộc Sở;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2432/UBND-KGVX
ngày 03/8/2020 về việc triển khai Công văn số 2841/BTTTT-THH ngày
01/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Công văn số 929/STTT-TTBCXB
ngày 04/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La về việc hướng
dẫn tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng chống dịch Covid-19
trên địa bàn tỉnh.
Ứng dụng Bluezone-“Khẩu trang điện tử” là một ứng dụng nhằm phát
hiện những người tiếp xúc gần với người nhiễm qua Smartphone một cách
nhanh chóng, chính xác, là giải pháp ứng dụng công nghệ Bluetooth năng lượng
thấp BLE (Bluetooth low energy); góp phần bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng
trước đại dịch Covid 19. Các điện thoại thông minh (smartphone) được cài đặt
Bluezone có thể giao tiếp với nhau trong khoảng cách 2m, ghi nhận sự tiếp xúc
gần. Nếu xuất hiện ca bệnh F0 từ dữ liệu do cơ quan có thẩm quyền nhập vào,
hệ thống sẽ gửi đến tất cả các smartphone trong cộng đồng Bluezone. Khi đó,
lịch sử tiếp xúc với ca bệnh F0 sẽ được Bluezone trên máy phân tích, so sánh.
Nếu có sự trùng khớp, ứng dụng sẽ lập tức cảnh báo cho người dùng có nguy cơ
lây nhiễm COVID-19; Bluezone cũng có thể giúp cảnh báo người thuộc nhóm
F2 (tiếp xúc gần với F1).
Để có thể nhanh chóng hỗ trợ công tác kiểm soát dịch Covid-19 tại tỉnh
Sơn La, Sở Y tế yêu cầu các Tổ chức tham mưu tổng hợp & CMNV thuộc Sở,
các đơn vị trực thuộc Sở, tổ chức triển khai tuyên truyền việc cài đặt và sử dụng
ứng dụng Bluezone-“Khẩu trang điện tử”, cụ thể như sau:
1. Triển khai và chỉ đạo, hướng dẫn tới toàn thể công chức, viên chức,
người lao động, trong cơ quan, đơn vị và vận động, tuyên truyền đến người thân
biết để tải cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone trên thiết bị di động theo địa
chỉ: https://www.bluezone.gov.vn.
(có Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone “Khẩu trang điện tử” gửi kèm).
2. Tiếp tục triển khai việc khai báo y tế thường xuyên trên ứng dụng
NCOVI hoặc trang thông tin điện tử https://tokhaiyte.vn.
3. Thực hiện việc kiểm tra ghi nhận các cá nhân, tổ chức vào ra tại đơn vị;
phổ biến, đề nghị các cá nhân, tổ chức đến liên hệ công tác biết, cài đặt và sử
dụng ứng dụng Bluezone.
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4. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng ứng dụng Bluezone tại các
điểm Wifi công cộng, các bảng quảng cáo ngoài trời… thuộc phạm vi quản lý.
5. Đăng tải các tài liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone trên
cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.
6. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo cán bộ trực tiếp hướng dẫn cho
bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cài đặt Bluezone và những người khi đến
khám bệnh tại cơ sở y tế.
Thời gian triển khai: từ ngày 05/8/2020. Thông tin chi tiết về ứng dụng
Bluezone và các tài liệu tuyên truyền được đăng tải trên trang thông tin điện tử:
https://www.bluezone.gov.vn/ (Mục Tài liệu).
Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Thông tin truyền thông;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Hùng
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HƯỚNG DẪN
Cài đặt ứng dụng Bluezone - “Khẩu trang điện tử”
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

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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Để 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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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 trong danh sách đã tiếp xúc.

