CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ ỨNG DỤNG BLUEZONE
1. Bluezone là gì?
Để bảo vệ cộng đồng trước đại dịch COVID-19, đưa cuộc sống trở lại bình thường.
Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
đã triển khai “Ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone” trên smartphone.
Bluezone là ứng dụng cảnh báo nếu bạn đã tiếp xúc gần với người nhiễm COVID19, giảm thiểu các nguy cơ lây lan trong cộng đồng, giúp mọi người trở lại cuộc
sống bình thường.
Khi có một ca nhiễm bệnh, lịch sử tiếp xúc trong ứng dụng cho biết bạn đã từng
tiếp xúc với người này hay chưa nếu cả hai đều dùng Bluezone. Vì vậy, càng nhiều
người cài đặt Bluezone thì hiệu quả bảo vệ càng cao. Chúng ta cùng thách thức sự
lây lan của virus bằng sức mạnh của cộng đồng. Cả Việt Nam phấn đấu trong một
tháng, mọi smartphone đều được cài đặt Bluezone để bảo vệ cả cộng đồng.
Mỗi người cài đặt Bluezone cho mình và cài tiếp cho 3 người khác. Sau một tháng,
cả Việt Nam sẽ được bảo vệ.
Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế khuyến nghị toàn dân hãy cài Bluezone
cho mình và cho 3 người khác.
2. Tại sao Bluezone hỏi quyền truy cập ảnh, phương tiện và tệp?
Bluezone chỉ sử dụng quyền "truy cập tệp" để ghi lịch sử "tiếp xúc gần" lên bộ nhớ
thiết bị. Mặc dù vậy, theo chính sách của Google, thiết bị vẫn tự động đề nghị "cho
phép truy cập vào ảnh, phương tiện và tệp" ngay cả khi Bluezone không sử dụng
các quyền còn lại. Bạn cần cấp quyền để có thể ghi nhận các "tiếp xúc gần".
3. Bluezone có theo dõi vị trí người dùng không?
Bluezone không ghi nhận cũng như sử dụng vị trí của người dùng. Khi bạn cài đặt
Bluezone trên Android và kích hoạt Bluetooth thì máy sẽ xin cấp quyền vị trí, điều
này là do chính sách của Google khi bật Bluetooth BLE máy sẽ tự động xin quyền
vị trí. Tuy nhiên Bluezone không sử dụng tới quyền đó.
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/ceo-bkav-nguyen-tu-quang-ungdung-bluezone-canh-bao-som-covid-19-khong-theo-doi-nguoi-dung634980.html
3. Bluezone có lưu lại thông tin người dùng không?
Bluezone chỉ lưu dữ liệu trên máy người dùng, tuyệt đối không đưa lên server,
không thu thập vị trí. Bluezone chỉ ghi nhận 2 người có gặp nhau lúc nào đó và

trong bao lâu, chứ không biết ở chỗ nào. Người dùng Bluezone sẽ ẩn danh do sử
dụng ID mà hệ thống tự sinh ra.
4. Máy phải luôn luôn bật Bluetooth ?
Để Bluezone hoạt động hiệu quả, điện thoại phải luôn luôn bật Bluetooth. Tuy
nhiên Bluezone sử dụng công nghệ Bluetooth BLE năng lượng thấp tiết kiệm pin
(Bluetooth Low Energy), nên người dùng hoàn toàn yên tâm sử dụng.
5. Nếu điện thoại lúc nào cũng mở Bluetooth như vậy trong cộng đồng có tác
hại gì không?
Việc này cũng giống như sử dụng Wifi trong cộng đồng, do Bluetooth và Wifi
cùng hoạt động trên tần số 2.4 GHz. Nên người dùng hoàn toàn có thể yên tâm sử
dụng như bình thường.
6. Bluetooth bật thì điện thoại có dễ bị hack không?
Bluetooth là 1 chuẩn kết nối các thiết bị được sử dụng rộng rãi hiện nay và đã được
chứng minh về tính bảo mật.
7. Cơ chế như thế nào nếu người dân không có thiết bị Bluetooth hay họ
không bật. Giám sát sao được vấn đề này?
Việc bật Bluetooth là quyền của từng cá nhân. Nhằm mục đích bảo vệ chính mình,
bảo vệ cộng đồng thì người dân nên sử dụng Bluezone thường xuyên. Nếu người
dùng tắt Bluetooth, giả sử họ có tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 thì sự tiếp
xúc này sẽ không được ghi nhận. Số lượng người dùng đủ lớn thì kể cả những
người không sử dụng Smartphone cũng được bảo vệ.
8. Bluezone sẽ xử lý sao với những trường hợp không dùng Smartphone, ví dụ
người cao tuổi?
Khi số lượng người dùng đủ lớn thì cộng đồng sẽ được bảo vệ và trong đó có cả
những người không sử dụng Smartphone.
9. Những người bị nhiễm bệnh có cài Bluezone này không? Nếu họ không sử
dụng Bluezone thì làm sao có dữ liệu để tìm ra những người đã tiếp xúc gần
với họ?
Trong một số trường hợp kể cả người nhiễm bệnh không sử dụng Bluezone, nhưng
họ có bật Bluetooth thì các máy khác cài Bluezone vẫn có thể ghi nhận khi tiếp xúc
với máy của người nhiễm bệnh.
10. Bluezone này có thực tế không, vì không phải ai cũng bật Bluetooth?
Việc bật Bluetooth là quyền của từng cá nhân. Nhằm mục đích bảo vệ chính mình,
bảo vệ cộng đồng thì người dân nên sử dụng Bluezone thường xuyên. Nếu người
dùng tắt Bluetooth, giả sử họ có tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 thì sự tiếp

xúc này sẽ không được ghi nhận. Số lượng người dùng đủ lớn thì kể cả những
người không sử dụng Smartphone cũng được bảo vệ.
11. Bluezone này có tốn pin không?
Bluezone sử dụng công nghệ Bluetooth BLE năng lượng thấp (Bluetooth Low
Energy) tiết kiệm pin, nên người dân hoàn toàn yên tâm sử dụng.
12. Bluezone có chạy ngầm không hay mình sẽ phải bật nó mỗi khi đâu đó
nhỉ?
Bluezone sẽ duy trì hoạt động kể cả trong trường hợp máy tắt màn hình. Bạn lưu ý
là luôn bật Bluetooth để đảm bảo việc ghi nhận tiếp xúc được đầy đủ. Bluezone sử
dụng công nghệ Bluetooth BLE năng lượng thấp (Bluetooth Low Energy) tiết kiệm
pin, nên người dùng hoàn toàn yên tâm sử dụng.
13. Giả sử có dữ liệu Bluezone có chức năng phát ra tín hiệu "bạn đang lại
gần Covid 19" không?
Theo quy định người được xác định là đã nhiễm COVID-19 thì sẽ phải cách ly và
chữa bệnh, do đó, sẽ không có chuyện bạn vô tình “lại gần” một người bệnh như
vậy và Bluezone cũng không có tính năng này.
14. Các nước khác trên thế giới thì họ sử dụng giải pháp nào? Bluezone có đặc
điểm gì nổi bật hơn các giải pháp đó?
Trên thế giới có Singapore, DuBai cũng sử dụng công nghệ BLE để kiểm soát
những tiếp xúc của người dân. Khi sử dụng ứng dụng người dân phải kê khai chính
xác số điện thoại và phải được cơ quan y tế xác thực. Tuy dùng chung công nghệ
nhưng những người sử dụng điện thoại Android sẽ không có số liệu tiếp xúc với
những người sử dụng điện thoại IOS và ngược lại dẫn đến việc hạn chế về độ chính
xác của thông tin.
Với Bluezone chỉ cần cài đặt trên Smartphone và bật Bluetooth là mọi tiếp xúc đều
được ghi nhận. Không những thế, Bluezone không yêu cầu nhập thông tin cá nhân
chỉ lưu dữ liệu trên máy người dùng, tuyệt đối không đưa lên server, không thu
thập vị trí. Bluezone chỉ ghi nhận 2 người có gặp nhau lúc nào đó và trong bao lâu,
chứ không biết ở chỗ nào. Người dùng Bluezone sẽ ẩn danh do sử dụng ID mà hệ
thống tự sinh ra.
Bluetooth cũng là giải pháp được Châu Âu, Mỹ, Singapore bắt đầu nghiên cứu và
ứng dụng trong chống dịch COVID-19. Đặc biệt là cho mục đích giúp cuộc sống
trở lại bình thường, sau thời kì cao điểm của dịch.

