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Hướng dẫn sử dụng ứng dụng
‘Bảo vệ an toàn của người tự cách ly’

------------------------------------------------------------------------------------------

Google Play App Store

http://url.kr/5rntzH http://url.kr/f7dmWs

ID : CORONA

Người Dân Hàn Quốc và Người nước ngoài cư trú dài hạn 
nhập cảnh vào Hàn Quốc cần bắt buộc cài đăt 

ứng dụng “Bảo vệ an toàn của người tự cách ly” 
của Bộ Hành chính và An toàn Hàn Quốc và

phải tuân thủ quy tắc tự chẩn đoán và tự cách ly 
trong vòng 14 ngày.

------------------------------------------------------------------------------------------
Nếu người nhập cảnh tự ý ra khởi nơi cách ly thì

có thể bị phạt theo Luật phòng ngừa bệnh truyền nhiễm Hàn Quốc.
Xin tuân thủ quy tắc sinh hoạt. 

Người Hàn Quốc : Phạt tiền khi ra khởi nơi cách ly (Dưới 3 triệu Won)
  ※ Sự phạt sẽ được tăng cường từ ngày 5 tháng 4 : 

Phạt dưới 1 năm tù hoặc dưới 10 triệu won
Người nước ngoài : Sẽ bị trục xuất khi từ chối cài đăt App 

hoặc ra khởi nơi cách ly
   ※ Nếu tự lý ra khởi đến nơi khác trên đường đến các Trạm kiểm dịch 

cũng có thể bị phạt một năm tù hoặc dưới 10 triệu won 
theo Luật Kiểm dịch Hàn Quốc.
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 Phương pháp cài đăt
〈 Người sử dụng Hệ thống Android – Tra cứu trên ‘Play Store’ 〉

➀ Mở ‘Play Store’
➁ Tra cứu

‘Người tự cách ly’
➂ Ấn nút ‘Cài đăt’ <QR Code>

<Địa chỉ URL>

 http://url.kr/5rntzH 

- Tự gỗ vào

〈 Người sử dụng iPhone – Tra cứu trên ‘App Store’ 〉

➀ Mở ‘App Store’
➁ Tra cứu

‘Người tự cách ly’
➂ Ấn nút ‘Cài đăt’ <QR Code>

<Địa chỉ URL>

 http://url.kr/f7dmWs 
- Tự gỗ vào



〈 Hướng dẫn cài đăt GPS cho người sử dụng iPhone 〉

➀Ấn nút ‘Cài đăt’
➁ Chọn App

‘Bảo vệ an toàn 
của người tự cách ly’

➂ Ấn nút ‘Vị trí’ ➃ Chọn ‘Luôn Luôn’

 Lựa chọn ngôn ngữ và đồng ý sử dụng thông tin cá nhân
⑤ Trang đầu 
của ứng dụng

⑥ Cho phép sử dụng  
điện thoại và vị trí

⑦  Lựa chọn ngôn ngữ
(Tiếng Hàn·Trung·Anh)

⑧ Đồng ý thu thập 
thông tin cá nhân 



 Nhập ID của công chức phụ trách và thông tin cá nhân 
   (Dành cho người nhập cảnh từ nước ngoài)

⑨ Nhập ID của
Công chức phụ trách

⑩ Nhập 
thông tin cá nhân

⑪ Nhập địa chỉ 
nơi tự cách ly

⑫ Hoàn tất 
nhập thông tin cá nhân

 ※ Cần nhập CORONA vào ID để sang trang khác
 ※ Cần nhập nơi tự cách ly cấp Tỉnh/Thành phố và Quận/Huyện 
    (Không cần số địa chỉ cụ thể)

 Mở trang tự chẩn đoán 

⑬ Trang tự chẩn đoán
⑭ Bao thức 

để tự chẩn đoán
⑮ Nộp kết quả 
tự chẩn đoán

⑯ Trang sau 
chẩn đoán xong

 ※ Thực hiện tự chẩn đoán hai lần trong một ngày
 ※ Có thể tự chẩn đoán thêm ngoài giờ được chỉ định


