
NHANH 
CHÓNG

DỄ DÀNG
AN TOÀN
MIỄN PHÍ

Ứng dụng CBR 
để Đăng ký Đã Đến
Cách truy vết tiếp xúc  
miễn phí và an toàn mà  
không cần giấy tờ

Hãy đăng ký doanh vụ của quý vị bây giờ 
tại trang mạng 
www.covid19.act.gov.au/check-in-cbr 

http://www.covid19.act.gov.au/check-in-cbr


Ứng dụng CBR để Đăng ký  
Đã Đến Là gì?
Ứng dụng CBR để Đăng ký Đã Đến là một cách 
không cần tiếp xúc, an toàn và thuận tiện để 
khách hàng đăng ký vào một địa điểm nào đó 
trong Canberra, nhằm giúp đỡ trong việc truy vết 
tiếp xúc với COVID-19 nếu cần.

Những lợi ích của việc đăng ký doanh vụ của tôi để sử 
dụng ứng dụng CBR để Đăng ký Đã Đến là những gì?
Các địa điểm sử dụng ứng dụng này không cần phải thu thập 
thông tin theo cách thủ công và không cần phải cất giữ các 
thông tin này. Việc đăng ký cũng như sử dụng ứng dụng này 
đều miễn phí.

Bằng cách nào tôi đăng ký (các) địa điểm của mình 
để sử dụng CBR để Đăng ký Đã Đến?
Để có một mã QR, quý vị cần phải đăng ký sử dụng ứng dụng 
này, trên trang mạng COVID-19 của Chính phủ ACT:  
https://www.covid19.act.gov.au/check-in-cbr

Tôi có nhiều doanh vụ; tôi có cần phải tạo lập nhiều 
mã không, hay tôi có thể sử dụng một mã cho tất cả 
các doanh vụ này của mình?
Có. Mỗi mã QR được chỉ định cho một địa chỉ thực tế vì vậy 
mỗi vị trí/địa điểm của một doanh vụ đều cần được đăng ký 
riêng và một mã QR riêng.

Tôi có những trách nhiệm nào với các thông tin của 
khách hàng của mình?
Dữ liệu thu thập được sẽ đi thẳng tới ACT Health (Bộ Y tế ACT).
Quý vị sẽ không đang thu thập các thông tin của khách hàng 
cho những nơi sử dụng ứng dụng này.

Nếu khách hàng của tôi không muốn sử dụng mã QR 
thì sao?
Các địa điểm sẽ cần phải đưa ra cho những khách hàng 
không muốn sử dụng ứng dụng CBR để Đăng ký Đã Đến, các 
lựa chọn thủ công (giấy và bút viết) để duy trì việc đăng ký của 
những khách hàng đến địa điểm của mình. 

Tôi đang có các vấn đề với mã địa điểm của mình, 
tôi liên hệ với ai?
Ứng dụng CBR để Đăng ký Đã Đến được hỗ trợ bởi nhóm Hỗ 
trợ Giải pháp Kỹ thuật Số, tại ACT Health. Muốn được giúp 
đỡ, xin quý vị điện thoại số 5124 5000 hoặc gửi thư điện tử tới 
Digital.Support@act.gov.au
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