
 

QUY TRÌNH ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG CHỐNG COVID-19 CHO HỌC VIÊN, THÍ SINH 

BÁC SĨ NỘI TRÚ THAM DỰ NGÀY 06/11 VÀ 09/11/2021 

 

I. NGUYÊN TẮC CHUNG VÀ YÊU CẦU 

1. Nguyên tắc chung 

- Đảm bảo an toàn cho học viên, thí sinh, các Thầy/Cô, khách mời và các cán bộ tham gia bằng 

các biện pháp 5K + xét nghiệm + vắc xin + công nghệ  

- Đảm bảo nguồn lực (con người, cơ sở vật chất) 

2. Điều kiện tham dự  

1. Tất cả thí sinh bác sĩ nội trú, thầy cô hướng dẫn và khách mời 

2. Hiện KHÔNG mắc COVID-19, KHÔNG xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2, KHÔNG thuộc 

diện phải cách ly theo quy định của Bộ Y tế và chính quyền địa phương nơi cư trú. 

3. KHÔNG cư trú/làm việc tại địa điểm cách ly y tế trong vòng 07 ngày tính đến 06/11/2021 

4. Đã hết thời gian cách ly y tế/cách ly tại nhà và có kết quả XN PCR 2 lần âm tính trong vòng 72h. 

3. Yêu cầu chung cho thí sinh 

1. Điền đầy đủ các biểu mẫu được nhà trường yêu cầu về điều tra tình trạng dịch tễ 

2. Tự chuẩn bị khẩu trang y tế, khai báo y tế trung thực, đến đúng giờ  

3. Thực hiện theo hướng dẫn của Phòng QLĐT Sau đại học trong suốt quá trình tham dự  

4. Thí sinh cài đặt phần mềm và khai báo y tế qua PC Covid và quyét mã QR code trước khi đến 

Trường Đại học Y Hà Nội 

5. Các thí sinh KHÔNG đi vào khu vực tập trung nếu: xuất hiện ít nhất 2 trong số các biểu hiện sốt, 

ho, đau họng, khó thở, đau người - mệt mỏi - ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, đề 

nghị thí sinh đến trước giờ quy định ít nhất 60 phút, đi đường vào cổng Bệnh viện Đại học Y Hà 

Nội (chú ý không đi vào cổng chính của nhà trường), đến khu khám sàng lọc COVID-19 (phía gần 

hồ Hố Mẻ) để sàng lọc, làm test nhanh xét nghiệm COVID-19, thí sinh liên hệ ngay với cán bộ 

phòng y tế theo số điện thoại 0984008245 (cô Hà, ngày 06/11/2021); số điện thoại 0982268698 

(cô Hằng ngày 09/11/2021)để được hướng dẫn các bước sau sàng lọc và thực hiện theo hướng 

dẫn. 

II. QUY TRÌNH CÁC BƯỚC THỰC HIỆN 

 

1. Trước khi đến 

ĐHYHN

- Điền đầy đủ các biểu mẫu
Phòng SĐH gửi

- Khai báo y tế trong ngày
đến ĐHYHN (trước thời
điểm đến ĐHYHN). Chụp
ảnh màn hình kết quả khai
báo check in QRcode.

2. Tại khu vực tập 
trung

- Thực hiện giãn cách 
- Sát khuẩn
- Xuất trình hình ảnh 
chụp màn hình đã khai 
báo y tế QRcode

3. Trong hội 

trường 

Ngồi giãn cách



1. Học viên điền các thông tin cần thiết theo mẫu, thực hiện tờ khai qua ứng dụng PC 

Covid trước khi có mặt tại ĐHYHN tối đa không quá 6 giờ (ngày 06/11 và ngày 09/11)  

2. Sử dụng chức năng quét Qrcode của ứng dụng để quét mã Qrcode của Trường Đại học 

Y Hà Nội và lưu lại ảnh màn hình đã khai báo thành công trước khi có mặt tại Trường 

Các trường hợp khai báo trước ngày có mặt tại Trường Đại học Y Hà Nội là không hợp lệ 

Kết quả mã quét Qrcode thể hiện thông tin khai báo y tế của học viên sức khỏe bình thường 

(minh họa như hình sau) 

 

                                                                                                                        

                                                                                                 Cho kết quả hình ảnh sau 

           

 

 

 

 

 

     
 

Sử dụng chức năng quét Qrcode của các ứng dụng 

để quét mã Qrcode của Trường Đại học Y Hà Nội 

06/11/2021 06:30 


