
厚生労働省・内閣官房のチラシをもとに城陽市国際交流協会が作りました。

CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG THEO DÕI TIẾP XÚC CHỐNG COVID

【ベトナム語 /Tiếng Việt】

Chung tay bảo vệ người thân, cộng đồng
và bản thân bằng cách cài đặt ứng dụng
theo dõi tiếp xúc chống Covid

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Xã hội

Ứng dụng theo dõi tiếp xúc 
chống Covid với tên gọi 
COCOA
COVID-19 Contact Confirming Application

Đây là ứng dụng điện thoại thông minh miễn phí có 
khả năng cảnh báo người dùng khi họ tiếp xúc gần 
với người bị nhiễm virus Corona.

- Ứng dụng sử dụng tính năng Bluetooth để phát 
hiện và cảnh báo người dùng khi họ tiếp xúc 
gần với người nhiễm virus Corona. Ứng dụng 
này đảm bảo được tối đa quyền riêng tư của 
người dùng do không yêu cầu nhập thông tin 
cá nhân. Do đó người dùng không thể biết được 
thông tin cá nhân người đã bị nhiễm.

- Thông qua ứng dụng người dùng biết được 
mình đã tiếp xúc gần với người bị nhiễm, sau 
đó sẽ nhanh chóng tới các trung tâm hỗ trợ 
để kiểm tra sức khỏe. Bằng cách sử dụng ứng 
dụng, người dùng sẽ cùng chung tay phòng 
chống sự lan rộng của virus Corona.

Tình trạng khi sử dụng ứng dụng
Khi tiếp xúc gần với người sử dụng trong 

khoảng cách 1 mét với thời gian trên 15 phút

- Ứng dụng sẽ lưu trữ thông tin người dùng đã tiếp 
xúc

- Những thông tin khác sẽ hoàn toàn không biết 
được (đi đâu, khi nào, với ai...)

*Thông tin đăng ký được mã hóa bằng mã hiệu 
ngẫu nhiên

*Thông tin sẽ tự động vô hiệu sau khi đăng ký 14 
ngày

*Ứng dụng không yêu cầu nhập thông tin cá 
nhân (địa chỉ, vị trí, họ tên...)

*Điện thoại phải ở tình trạng bật Bluetooth mới 
sử dụng được ứng dụng

Từ ngày 15/6/2020 đang sử dụng 60 ngày

Xác nhận tiếp xúc với người dương tính
(Trong vòng 14 ngày)

Nếu bị dương tính với Corona

Hãy bảo vệ người xung quanh bằng cách đăng 
ký nặc danh “Dương Tính” trên ứng dụng.

Đăng ký thông tin “Dương Tính”

Hãy lan rộng ứng dụng này

Càng nhiều người sử dụng, ứng dụng 
càng có hiệu quả.

Giới thiệu ứng dụng cho người xung quanh

Tải ứng dụng từ App Store

Tải ứng dụng cho Iphone

Tải ứng dụng từ Google Play

Tải ứng dụng cho Android Chi tiết cụ thể xem thêm ở 

website của Bộ Y 
tế, Lao động và 
Phúc lợi Xã hội
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