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HƯỚNG DẪN CÁCH CHỨNG MINH TIÊM PHÒNG COVID-19 
 - ĐĂNG KÝ MÃ QR VÀ CHỨNG MINH TIÊM PHÒNG ĐỒNG THỜI -

Tải ứng dụng hoặc cập 
nhật

Kích hoạt ứng dụng  
naver và lắc điện thoại
(đăng ký tạo mã QR)

Đồng ý điều khoản
(đăng ký tạo mã QR và 
chứng minh tiêm phòng)

 Mã QR × COOV 
chứng nhận(chứng minh 

tiêm phòng điện tử 
Covid-19) 

Nếu không phải phiên 
bản mới nhất của ứng 
dụng naver điện thoại 
Android sẽ kết nối với 
Google Play, Iphone kết 
nối với App Store.

Người chưa tiêm phòng 
vắc xin sử dụng đăng 
ký tạo mã QR ở ‘QR체크인’, người đã tiêm 
phòng nhấn vào‘접종 정
보 불러오기’ được 
chuyển sang mã QR xác 
nhận đã tiêm phòng

Trước khi tải các thông 
tin tiêm phòng về, đồng 
ý vào điều khoản cung 
cấp /thu nhập thông tin 
tiêm phòng được lưu trữ 
chỉ ở trong máy điện 
thoại cảm ứng của người 
dùng

Hình thành mã 
QR×COOV(QARQUB)  
có khả năng xác nhận 
được đã tiêm phòng vắc 
xin hay chưa (khi tiêm 
phòng lần 2 xin hãy 
khôi phục thông tin)

Nhấn vào ‘QR체크인’ 
nằm phía trên ô ‘더보기' của KakaoTalk 

Nhấn vào
“ 접종 정보 불러오기”

Đồng ý vào điều 
khoản cung cấp/thu 
nhập thông tin cá nhân

Cấp thành công mã QR × 
COOV có chứa thông tin tiêm 
phòng 

Nhấn đăng ký tạo 
mã QR ở ‘QR체크인’ nằm phía trên ô 
‘더보기’(...) của ứng 
dụng KakaoTalk 

Người chưa tiêm phòng 
vắc xin sử dụng đăng 
ký tạo mã QR ở ‘QR체크인’, người đã tiêm 
phòng nhấn vào‘접종 정
보 불러오기’ được 
chuyển sang mã QR xác 
nhận đã tiêm phòng

Trước khi tải các 
thông tin tiêm phòng 
về, đồng ý vào điều 
khoản cung cấp /thu 
nhập thông tin tiêm 
phòng được lưu trử 
chỉ ở trong máy 
điện thoại cảm ứng 
của người dùng

Hình thành mã 
QR×COOV(QARQUB) có khả 
năng xác nhận được đã tiêm 
phòng vắc xin hay chưa (khi 
tiêm phòng lần 2 xin hãy khôi 
phục thông tin)


