
BLUEZONE - ỨNG DỤNG CẢNH BÁO COVID-19 TRÊN ĐIỆN THOẠI  
 

Hiện nay, do tình hình dịch bệnh COVID – 19 đang trở lại ở một số tỉnh thành của nước 

ta. Bộ Y tế đã phối hợp với nhiều cơ quan ban ngành liên quan nhằm cung cấp đầy đủ 

thông tin và hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID – 19 cho người 

dân. Ngày 18/04/2020, Bộ Thông tin & Truyền thông và Bộ Y tế chủ trì đã cho ra mắt 

ứng dụng Bluezone. 

 

Bluezone là gì?  

Bluezone là một ứng dụng sử dụng công nghệ Bluetooth năng lượng thấp, cảnh báo 

nếu người dùng đã tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19, giúp giảm thiểu các nguy cơ 

lây lan dịch trong cộng đồng, giúp người dân tự theo dõi các tiếp xúc gần, bảo vệ bản 

thân, bảo vệ cộng đồng, góp phần phòng, chống dịch bệnh. 

Khi các smartphone được cài đặt Bluezone có thể giao tiếp với nhau trong khoảng cách 

2m, ghi nhận sự tiếp xúc gần trong 14 ngày . 

Nếu có F0, cơ quan y tế (Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh) nhập dữ liệu F0 vào hệ 

thống. Hệ thống sẽ gửi dữ liệu F0 đến tất cả các điện thoại trong cộng đồng Bluezone. 

Lịch sử tiếp xúc với 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. 

Màn hình điện thoại cũng xuất hiện hướng dẫn liên hệ với cơ quan y tế có thẩm quyền để 

nhận trợ giúp. Bluezone cũng có thể giúp cảnh báo người thuộc nhóm F2 (tiếp xúc gần 

với Fl). 

 

Nguyên tắc của Bluezone là bảo mật, ẩn danh và minh bạch, ứng dụng chỉ lưu dữ liệu 

trên điện thoại của người dùng, không chuyển lên hệ thống cũng như không thu thập vị trí 

của người dùng. Mọi người tham gia cộng đồng Bluezone đểu ẩn danh với những người 

khác. Chỉ cơ quan y tế có thẩm quyền mới biết những người nhiễm và người nghi nhiễm 

do tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. 

 

Sử dụng Bluezone như thế nào? 



Người dùng bằng cách tải về và cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông 

minh của cá nhân. Sau đó, ứng dụng sẽ chạy tự động, người dùng sẽ không phải làm 

thêm thao tác gì khác. 

 

Cài đặt ứng dụng có bắt buộc không? 

Việc cài đặt ứng dụng Bluezone không bắt buộc. Tuy nhiên theo khuyến cáo của Bộ 

Thông tin & Truyền thông và Bộ Y tế, người dân nên cài đặt Bluezone để tự bảo vệ bản 

thân và cộng đồng. Với ứng dụng Bluezone, mỗi người dân có thể cài ứng dụng này trên 

điện thoại, nhằm bảo vệ mình và cộng đồng, góp phần ngăn chặn sự lây lan của virus.  

Hãy cùng nhau tham gia vào cộng đồng Bluezone để nắm rõ các ca bệnh đang ở gần 

chúng ta và bổ sung nguồn dữ liệu về dịch bệnh COVID – 19 tốt hơn, hiệu quả hơn. 

Chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID – 19. 
 

Nguồn:  Hải yến - Bộ Y tế : Trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID – 19 

 


