Sử dụng điện thoại của quý
vị để phòng chống COVID-19
Nhằm đóng góp một phần quan trọng trong cuộc chiến chống COVID-19, Bộ Y tế Virginia (VDH) xin trân trọng thông báo
COVIDWISE, ứng dụng di động thông báo tình trạng phơi nhiễm COVID-19 chính thức của tiểu bang Virginia, sẽ ra mắt vào
ngày 5 tháng 8 năm 2020. Virginia sẽ là tiểu bang đầu tiên ở Hoa Kỳ triển khai ứng dụng thông báo tình trạng phơi nhiễm sử
dụng công nghệ Bluetooth Năng Lượng Thấp (Bluetooth Low Energy – BLE) từ Apple/Google.

COVIDWISE là gì?
COVIDWISE là ứng dụng chính thức thuộc Hệ thống thông báo tình trạng phơi nhiễm Virginia (ENS) do Bộ Y tế Virginia
hợp tác với Google và Apple phát triển. Ứng dụng điện thoại thông minh này sẽ được cung cấp miễn phí cho tất cả người
dân Virginia trên Google Play và App Store vào ngày 5 tháng 8. Sau khi tải xuống ứng dụng, quý vị sẽ có thể sử dụng
điện thoại của mình để phòng chống COVID-19 mà không sợ quyền riêng tư hoặc thông tin cá nhân của quý vị bị xâm
phạm. COVIDWISE sử dụng công nghệ (Bluetooth Low Energy – BLE) để nhanh chóng thông báo cho người dùng có
khả năng bị phơi nhiễm để quý vị có thể giảm thiểu rủi ro lây nhiễm cho bạn bè và người thân của mình, từ đó góp phần
chặn đà lây lan trên phạm vi toàn tiểu bang Virginia.

Đối tượng nào nên sử dụng COVIDWISE?
Bất kỳ người nào sở hữu điện thoại Android hoặc Apple đều được khuyến khích tải xuống và sử dụng COVIDWISE. Bằng
cách hợp tác với nhau và tùy ý sử dụng mọi công cụ có trên ứng dụng, chúng ta có thể bảo vệ bản thân và góp phần bảo
vệ cộng đồng. Trẻ chưa thành niên phải được sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ để tải xuống và sử dụng
COVIDWISE.

Tại sao COVIDWISE lại đóng vai trò quan trọng?
COVIDWISE sẽ thông báo cho quý vị biết liệu quý vị có khả năng đã bị phơi nhiễm từ người dùng ứng dụng khác đã chia sẻ
kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính. Nhờ nắm được lịch sử phơi nhiễm của mình, quý vị có thể tự cách ly một cách
hiệu quả, tìm kiếm dịch vụ chăm sóc y tế kịp thời cũng như giảm bớt nguy cơ phơi nhiễm tiềm ẩn cho gia đình, bạn bè,
hàng xóm và đồng nghiệp của quý vị. Càng nhiều người sử dụng COVIDWISE thì quý vị sẽ càng có nhiều khả năng nhận
được thông báo kịp thời về tình trạng phơi nhiễm, từ đó giúp phòng ngừa bệnh hiệu quả hơn.

Quyền riêng tư của tôi có được bảo vệ không?
CÓ! VDH luôn coi trọng quyền riêng tư. Mọi người dùng đều có quyền quyết định tham gia tiếp nhận Thông Báo Tình Trạng
Phơi Nhiễm hay không. Tương tự như vậy, nếu một người bị chẩn đoán mắc COVID-19, họ sẽ có toàn quyền lựa chọn chia
sẻ kết quả xét nghiệm của mình thông qua COVIDWISE hay không. Mọi dữ liệu vị trí hoặc thông tin cá nhân đều sẽ không
được thu thập, lưu trữ hoặc truyền tải đến VDH. Quý vị có thể xóa ứng dụng hoặc tắt Thông Báo Tình Trạng Phơi Nhiễm bất
cứ lúc nào.

COVIDWISE hoạt động như thế nào?
COVIDWISE sử dụng các mã khóa Bluetooth ngẫu nhiên và thay đổi sau mỗi 10-20 phút. Điện thoại nào cài đặt ứng dụng sẽ
chia sẻ ẩn danh các mã khóa ngẫu nhiên này nếu ở vị trí gần nhau. Kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính mà người
dùng ứng dụng khác đã gửi sẽ được đối chiếu với một danh sách các mã khóa ngẫu nhiên bắt gặp trong 14 ngày gần nhất.
Nếu thấy khớp, COVIDWISE sẽ tính ngày và thời lượng phơi nhiễm, cũng như sử dụng cường độ tín hiệu Bluetooth để ước
tính mức độ tiếp xúc gần nhau, sau đó sẽ thông báo cho cá nhân bị phơi nhiễm.

Tải xuống COVIDWISE bằng cách nào?
Quý vị có thể tải xuống ứng dụng MIỄN PHÍ này thông qua App Store và Google Play Store.

Tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin về COVIDWISE ở đâu?
Thông tin bổ sung hiện có tại COVIDWISE.org. Các câu hỏi về tính năng và cách thức sử dụng COVIDWISE xin gửi đến
covidwise@vdh.virginia.gov. Các câu hỏi về cơ hội hợp tác xin gửi đến davids@madisonmain.com.

