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Thành viên Nhóm thân mến,
Trước tình hình các tổ chức và quốc gia sở tại triển khai sử dụng ứng dụng điều tra tiếp xúc
nhằm làm chậm tốc độ lây lan của virus COVID-19, chúng tôi muốn cung cấp thông tin về tính
năng, lợi ích và những trở ngại khi sử dụng những ứng dụng này.
Ứng dụng điều tra tiếp xúc là gì và vì sao tôi cần được hướng dẫn sử dụng?
Ứng dụng điều tra tiếp xúc được xây dựng nhằm theo dõi những đối tượng tiếp xúc gần với
người nhiễm virus thông qua việc sử dụng điện thoại di động cá nhân với vai trò là bộ cảm
biến. Sau khi xét nghiệm cho kết quả dương tính, chuyên gia y tế có thể sử dụng ứng dụng để
nhanh chóng thông báo tới những người đã tiếp xúc gần với người bệnh. Nếu số đông dân số sử
dụng ứng dụng điều tra thì biện pháp này có thể sẽ rất hiệu quả trong việc cô lập virus. Đáng tiếc
là có nhiều quy trình và công nghệ khác nhau được sử dụng cho những ứng dụng này. Trong
một số trường hợp, chính phủ và các tổ chức tạo ra những ứng dụng này đang thu thập quá
nhiều thông tin cá nhân không cần thiết đối với mục đích điều tra tiếp xúc. Điều này dẫn tới
những mối bận tâm về tính bảo mật dữ liệu cá nhân.
Chỉ dẫn
Một số quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ đang bắt buộc người dân sử dụng các ứng dụng này
hoặc điều tra hành trình di chuyển của một người khi chưa được sự cho phép của người đó. Ở
một số quốc gia khác, người dân có thể tùy chọn sử dụng các ứng dụng này. Với vai trò một công
ty, chúng tôi ủng hộ việc sử dụng các biện pháp nhằm bảo vệ cộng đồng của mình và bạn hoàn
toàn được phép cài đặt loại ứng dụng này trên điện thoại CoorsTek của bạn. Xin lưu ý rằng
CoorsTek không hỗ trợ các ứng dụng điều tra tiếp xúc, cũng như không thu thập bất kỳ thông tin
nào của người sử dụng ứng dụng.
Chúng tôi khuyến nghị bạn hiểu rõ thông tin chi tiết về việc ứng dụng tại quốc gia của bạn thu
thập thông tin gì và như thế nào trước khi cân nhắc tải ứng dụng. Như đã đề cập, một số quốc
gia đang thu thập nhiều thông tin không cần thiết đối với mục đích điều tra tiếp xúc. Ở thời điểm
hiện tại, các ứng dụng được xây dựng cụ thể trên các nền tảng kết hợp với Google/Apple là
những ứng dụng có tính bảo mật dữ liệu cá nhân cao nhất. Không có địa điểm cụ thể và phù hợp
nào để tìm hiểu về các ứng dụng này, vì vậy chúng tôi mong các bạn sẽ cố gắng hết sức nghiên
cứu về các ứng dụng này trước khi tải chúng.
Mọi câu hỏi và thắc mắc xin vui lòng liên hệ Trợ giúp CNTT, chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mức có thể
để đưa ra chỉ dẫn.
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