
Hệ Thống Cảnh Báo Lây Nhiễm Covid-19 Qua Mã QR Tỉnh Gifu

Để ngăn chặn lây lan dịch Covid-19, kính mong quý vị tích cực hợp
tác đăng ký sử dụng.
Trong trường hợp có người nhiễm Covid-19 cùng đến cửa hàng/sự
kiện chung ngày với bạn, tỉnh sẽ gửi mail thông báo để bạn nhanh 
chóng có biện pháp thích hợp !!

【Hướng dẫn đăng ký dành cho quan khách】

①Vui lòng dùng điện thoại thông minh hoặc máy tính 
bảng đọc mã QR được dán tại lối ra vào cửa 
hàng/hội trường để truy cập vào mẫu form đăng ký.

②Sau khi nhập địa chỉ e-mail của bạn, hãy đọc kỹ các 
mục cần xác nhận dưới đây, tick vào ô chọn, 
rồi nhấn nút đăng ký.

【Mục cần xác nhận】
◇Về địa chỉ mail đã đăng ký
①Sẽ được tỉnh Gifu bảo mật tuyệt đối.
②Chỉ được sử dụng với mục đích ngăn chặn lây lan dịch Covid-19.
③Sẽ được xóa bỏ lưu trữ sau 60 ngày đăng ký.

◇Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào như tên, số điện thoại,
lịch sử di chuyển (thông tin vị trí GPS)..vv..

③Bạn sẽ nhận được mail đăng ký thành công.

◇Bạn hãy kiểm tra cài đặt hòm thư xem có nhận được địa chỉ email từ tỉnh Gifu 
với đuôi ｢@govt.pref.gifu.jp｣ hay không.

◇Khi bạn đăng ký nhận mail thông báo, nếu không may có người nhiễm Covid-19 
cùng đến chung cơ sở/cửa hàng cùng ngày với bạn, tỉnh sẽ gửi mail thông báo 
đến bạn. Sau đó, hãy làm theo hướng dẫn trong nội dung mail.

◇Hãy đăng ký lại mỗi ngày khi bạn đến các cơ sở/sự kiện khác nhau.

O[Mã QR] là nhãn hiệu đã đăng ký của công ty Denso Wave.

Khi bạn đọc và truy cập mã QR dưới đây sẽ có hướng dẫn cụ thể cách thức đăng ký.

○Bộ phận phụ trách Phòng Xúc Tiến Chiến Lược Kỹ Thuật Số Văn 
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ベトナム語（来訪者向け）


