HƯỚNG DẪN THÍ SINH THAM DỰ KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2021
VỀ MỘT SỐ YÊU CẦU LIÊN QUAN ĐẾN XÉT NGHIỆM COVID-19
I. NGUYÊN TẮC CHUNG
1. Đảm bảo an toàn cho thí sinh và cán bộ tham gia kỳ thi bằng các biện pháp 5K + xét
nghiệm + vắc xin + công nghệ
2. Tiết kiệm nguồn lực (con người, kinh phí, cơ sở vật chất) của nhà trường và xã hội
II. THÔNG TIN THÍ SINH CẦN BIẾT
1. Điều kiện tham dự kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2021
1. Có tên trong danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi đã được công bố trên website của
Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học (https://sdh.hmu.edu.vn/news/default.aspx)
2. Tại thời điểm tham dự kỳ thi, thí sinh KHÔNG có chẩn đoán mắc COVID-19, KHÔNG
xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2, KHÔNG thuộc diện bắt buộc cách ly hoặc tự theo
dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú theo các quy định hiện hành của Bộ Y tế và chính quyền
địa phương, và KHÔNG lưu trú hoặc làm việc tại địa điểm cách ly y tế, nơi điều trị và
chăm sóc bệnh nhân COVID-19 trong vòng 7 ngày trước đó.
3. Thí sinh đã hoàn thành thời gian cách ly y tế hoặc tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu
trú theo quy định hiện hành của Bộ Y tế và chính quyền địa phương cần có kết quả xét
nghiệm RT-PCR với SARS-CoV-2 âm tính do một cơ quan y tế được Bộ Y tế cho phép
xét nghiệm và công bố kết quả trong vòng 72h trước khi tham dự kỳ thi.
2. Yêu cầu chung cho thí sinh dự thi
1. Thực hiện theo hướng dẫn của Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học trong suốt quá trình
xét nghiệm.
2. Tự chuẩn bị khẩu trang y tế, nước uống cá nhân (nếu đem theo chai nước thì cần đảm
bảo chai trong suốt và không dán nhãn) và thực hiện các biện pháp 5K trong suốt quá
trình ở Trường.
3. Tham gia đo nhiệt độ và sàng lọc khi đến nhận thẻ dự thi và trước từng buổi thi (sẽ có
hướng dẫn chi tiết)
4. Biết lịch nhận thẻ dự thi và đến nhận thẻ theo đúng giờ, đúng hướng dẫn Hội đồng tuyển
sinh qua website của Trường/zalo nhóm.
5. Tất cả thí sinh cài đặt phần mềm và khai báo y tế qua PC Covid hoặc Tờ khai y tế hoặc
Sổ sức khỏe điện tử.
6. Theo dõi sát các Thông báo tại website: https://sdh.hmu.edu.vn/news/default.aspx
3. Phân loại sàng lọc thí sinh dự thi và yêu cầu xét nghiệm COVID-19
3.1 Thí sinh thuộc nhóm có nguy cơ dịch tễ
 Gồm:
- Đến từ các khu vực nguy cơ cao hơn Hà Nội (thí sinh có thể xem phân loại cùng
nguy cơ được cập nhật thường xuyên tại địa chỉ website của Bộ Y tế
https://moh.gov.vn/dia-diem-cach-ly) và đã hoàn thành cách ly hoặc tự theo dõi sức
khoẻ theo Công văn số 8318/BYT-DP ngày 03/10/2021 của Bộ Y tế.

1

-

Đến từ khu vực đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-Ttg, đã hoàn thành cách ly hoặc tự
theo dõi sức khoẻ theo quy định ở Công văn 6386/BYT-MT ngày 6 tháng 8 năm
2021 của Bộ Y tế
- F1 hoặc F2 đã hoàn thành cách ly theo quy định ở Hướng dẫn tạm thời giám sát và
phòng chống COVID-19 ban hành theo Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30 tháng
7 năm 2021 của Bộ Y tế
- Tham gia công tác điều trị và chăm sóc bệnh nhân COVID-19 và đã hoàn thành cách
ly và xét nghiệm theo quy định của Bộ Y tế và cơ sở điều trị
 Cần thực hiện:
- Có kết quả xét nghiệm RT-CR âm tính do một cơ sở y tế được Bộ Y tế cho phép xét
nghiệm và công bố kết quả cấp trong vòng 72h đến thời điểm tham dự kỳ thi (theo
lịch của Hội đồng tuyển sinh)
- Nếu chưa có, thí sinh có thể đăng ký xét nghiệm RT-PCR tự nguyện mẫu gộp với
mức phí theo quy định của Trường Đại học Y Hà Nội và tham gia lấy mẫu tại các
thời gian và địa điểm quy định
3.2 Thí sinh thuộc nhóm không có nguy cơ dịch tễ ở mục 3.1 và hiện đang công tác tại các
cơ sở khám chữa bệnh
- Thí sinh ở TP. Hà Nội: Tuân thủ quy định của Bộ Y tế theo công văn số 5028/BYTKCB ngày 23 tháng 6 năm 2021 và phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính
trong thời gian từ 04 đến 09 tháng 10 năm 2021
- Thí sinh ở các khu vực ngoài TP. Hà Nội và di chuyển vào TP. Hà Nội trong thời
gian từ 04 đến 12 tháng 10/2021: Tuân thủ các quy định khi di chuyển vào TP. Hà
Nội (bao gồm có xét nghiệm RT-PCR âm tính trong vòng 72h)
- Thí sinh ở các khu vực ngoài di chuyển vào TP. Hà Nội trước 04 tháng 10 năm 2021:
Áp dụng quy định như thí sinh ở Hà Nội
- Những trường hợp không có kết quả xét nghiệm định kỳ như quy định trên thì thí
sinh có thể đăng ký xét nghiệm tự nguyện mẫu gộp với mức phí theo quy định của
Trường Đại học Y Hà Nội và tham gia lấy mẫu tại các thời gian và địa điểm quy
định
3.3 Thí sinh thuộc nhóm không có nguy cơ dịch tễ ở mục 3.1 và hiện đang không công tác
tại các cơ sở khám chữa bệnh
- Khuyến khích thí sinh có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính trong vòng 72h tính
đến thời điểm tham dự kỳ thi (theo lịch của Hội đồng tuyển sinh).
- Thí sinh có thể đăng ký xét nghiệm tự nguyện mẫu gộp với mức phí theo quy định
của Trường Đại học Y Hà Nội và tham gia lấy mẫu tại các thời gian và địa điểm quy
định
3.4 Thí sinh xuất hiện ít nhất 2 trong số các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, đau ngườimệt mỏi- ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác: Đề nghị thí sinh đến trước giờ
tập trung quy định ít nhất 30 phút, đi đường vào cổng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (chú
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ý không đi vào cổng chính của nhà trường), đến khu khám sàng lọc bệnh COVID-19
(phía gần hồ Hố Mẻ) để sàng lọc theo hướng dẫn.
- Thí sinh có triệu chứng nói trên trong buổi nhận thẻ dự thi (chiều 11/10 và ngày 12/10):
+ Nếu thí sinh không sốt/sốt được lý giải do nguyên nhân khác và kết quả xét nghiệm
test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 âm tính thì được nhận thẻ dự thi và tham gia
thi bình thường
+ Nếu thí sinh có sốt và/hoặc viêm đường hô hấp cấp tính không lý giải được bằng
nguyên nhân khác và kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2
âm tính thì sẽ được chỉ định thêm xét nghiệm RT-PCR SARS-CoV-2. Trường hợp
này, thí sinh không nhận thẻ dự thi tại buổi phát thẻ và về nơi lưu trú để đợi thông
báo kết quả xét nghiệm RT-PCR SARS-CoV-2. Nếu kết quả RT-PCR âm tính, tại
buổi thi thí sinh liên hệ SĐT 0936360185 để được đón tiếp và hướng dẫn đến phòng
thi cách ly nhận thẻ dự thi và tham dự kỳ thi. Thí sinh tuyệt đối không đến khu vực
chờ phát thẻ dự thi hoặc khu vực chờ thi như các thí sinh khác cũng như các khu
vực khác trong Trường
-

-

Thí sinh có phát sinh triệu chứng nói trên trong các buổi thi: thí sinh đến khu sàng lọc
của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, sau khi sàng lọc xong đi theo sự điều tiết của ban tổ
chức đến phòng thi cách ly. Thí sinh tuyệt đối không đến khu vực chờ thi như các thí
sinh khác và không đi vào các khu vực khác trong Trường.
Các thí sinh được yêu cầu cách ly trong buổi nhận thẻ dự thi và các buổi thi sẽ tham dự
tất cả các buổi thi tại phòng thi cách ly nếu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

4. Hình thức trả kết quả xét nghiệm của nhà trường là theo danh sách gộp 20 – 30 thí
sinh/một danh sách, phân theo khối và chuyên ngành dự thi, có xác nhận của nhà trường.
ĐỀ NGHỊ CÁC THÍ SINH ĐỌC KỸ CÁC HƯỚNG DẪN TRÊN
ĐỂ THỰC HIỆN ĐÚNG VÀ KỊP THỜI NHẰM ĐẢM BẢO KỲ THI AN TOÀN
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