QUY TRÌNH TIẾP ĐÓN THÍ SINH NHẬN THẺ DỰ THI VÀ XÉT NGHIỆM PCR
CHO KỲ THI TUYÊN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2021
ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG CHỐNG COVID-19
I. NGUYÊN TẮC CHUNG VÀ YÊU CẦU
1. Nguyên tắc chung
-

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

-

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

2. Điều kiện tham dự kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2021
1. Có tên trong danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi đã được Hội đồng thi tuyển sinh sau đại học 2021 phê chuẩn
2. Thí sinh 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 7 ngày trước khi thi tại Trường Đại học Y Hà Nội.
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 dự thi
1. Đo nhiệt độ và sàng lọc tất cả các thí sinh trong các buổi nhận thẻ và các buổi thi
2. Tự chuẩn bị khẩu trang y tế và nước uống cá nhân, khai báo y tế trung thực, đến đúng giờ, vào đúng khu vực tiếp đón
3. Thực hiện theo hướng dẫn của Phòng QLĐT Sau đại học trong suốt quá trình làm thủ tục sàng lọc, xét nghiệm, nhận thẻ dự thi và dự thi
4. Tìm hiều thông tin về số báo danh, phòng thi tại trên website của Trường Đại học Y Hà Nội trước buổi thi ít nhất 2 ngày.
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.
Theo dõi sát các hướng dẫn và kế hoạch thi qua website: https://sdh.hmu.edu.vn/news/default.aspx

II. KHU SÀNG LỌC CHO CÁC THÍ SINH

1. Có 3 lối vào cho 3 khu làm thủ tục sàng lọc và nhận thẻ dự thi
-

Lối vào số 1 vào khu giảng đường Hồ Đắc Di: Dành cho các thí sinh không có yếu tố dịch tễ và không đăng ký xét nghiệm

-

Lối vào số 2 vào sảnh tầng 1 nhà B: Dành cho các thí sinh không có yếu tố dịch tễ và có đăng ký xét nghiệm

-

Lối vào số 3 vào đường đi giữa nhà B2 vào sảnh nhà B3: Dành cho thí sinh có yếu tố dịch tễ
Thí sinh có yếu tố dịch tễ
- 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.
- 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

2. Đối với các thí sinh có triệu chứng nghi ngờ: Thí sinh xuất hiện ít nhất 2 trong số các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người-mệt mỏiớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, đề nghị thí sinh đến trước giờ quy định ít nhất 30 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 bệnh COVID-19 (phía gần hồ Hố Mẻ) để sàng lọc, nếu thí sinh
không sốt hoặc 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. Nếu không thí sinh KHÔNG đến khu vực nhận thẻ dự thi, thí sinh sẽ được chỉ định làm xét nghiệm RT-PCR SARS-CoV-2, sau khi xét
nghiệm xong, thí sinh về nơi cư trú chờ thông báo kết quả và hướng dẫn tiếp theo của Hội đồng tuyển sinh về việc nhận thẻ và dự thi

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TIẾP ĐÓN

LỐI VÀO SỐ 1
SÀNG LỌC CHO
THÍ SINH
KHÔNG XÉT
NGHIỆM

Cổng số
1 HDD
H

Cổng số 3
HĐD

Hàng cây

Bãi đỗ xe
máy

Lối ra sau khi nhận thẻ

LỐI VÀO SỐ 2
SÀNG LỌC CHO
THÍ SINH XÉT
NGHIỆM

Bãi đỗ xe ô tô

Khu sàng lọc cho thí sinh không xét nghiệm: 5 bàn
Nếu trời mưa: đi vào cổng số 1 và 2, đi ra cổng 3 sang nhận thẻ
Nếu trời không mưa thì sàng lọc ngay phía trước cổng số 1 và 2,
đi vào nhận thẻ theo đường mũi tên sát khu Hồ Đắc Di

Cổng số 2
HĐD

NHÀ
A3

NHÀ
A6

Khu giảng đường Hồ Đắc Di

N
H
À
B

Khu sàng lọc cho
thí sinh có xét
nghiệm
5 bàn

Vườn hoa
tượng đài
Yec xanh
Đường chính
vào khu B và
Hồ Đắc Di

LỐI VÀO SỐ 3 SÀNG LỌC CHO CÁC THÍ SINH CÓ NGUY
CƠ

NHÀ B2

NHÀ A1

Đường
vào cổng
chính

NHÀ A4

Khu xét
nghiệm
Số bàn?

Khu phát thẻ
6 bàn

Sàng lọc,
xét nghiệm,
nhận thẻ

NHÀ B3

III. THỜI GIAN
1. Ngày 11/10: Thí sinh dự thi CKI
Ngày

Đối
tượng

Thời gian cho từng nhóm
(Yêu cầu thí sinh tuyệt đối tuân thủ)

Thời
gian

Chiều
11.10 CKI
(13h30 (1.400)
15h00)

13h30

Huyết học và truyền máu, Dinh dưỡng, Gây mê hồi
sức, Hồi sức cấp cứu, Ung thư, Lao và bệnh phổi

13h40

Nội khoa, Nhi khoa

13h50

Nội tim mạch, Phục hồi chức năng, tâm thần, thần
kinh, Y học cổ truyền, Y học gia đình, Y học hạt nhân,
Chẩn đoán hình ảnh

14h00

Ngoại khoa, Phẫu thuật tạo hình, Nhãn khoa, Răng
hàm mặt

14h10

Sản phụ khoa, Tai mũi họng

14h20

Các chuyên ngành còn lại

14h30

Tất cả các thí sinh có nguy cơ dịch tễ của tất cả các
chuyên ngành

Nơi làm thủ tục khai báo
y tế

Nơi nhận
thẻ

Thí sinh không xét nghiệm đi
lối vào số 1 làm thủ tục tại
khu giảng đường Hồ Đắc Di
Sảnh tầng 1
phía trong
Thí sinh có đăng ký xét
nghiệm đi lối vào số 2 làm thủ nhà B
tục tại sảnh ngoài nhà B xét
nghiệm xong sẽ nhận thẻ

Đi lối vào số 3 vào sảnh nhà
B4

Sảnh tầng 1
nhà B4

2. Sáng ngày 12/10: Thí sinh dự thi BSNT
Ngày

Đối
tượng

Sáng
12.10 BSNT
(08h00 (800)
10h00)

Thời
gian

Thời gian
08h00

Thí sinh dự thi các phòng thi thuộc tầng 4 (nhà A6)

08h30

Thí sinh dự thi các phòng thi thuộc tầng 3 (nhà A6)

09h00

Thí sinh dự thi các phòng thi thuộc tầng 2 (nhà A6)

09h30

Tất cả thí sinh có nguy cơ dịch tễ

Nơi làm thủ tục khai báo
y tế

Nơi nhận
thẻ

Thí sinh không xét nghiệm đi
lối vào số 1 làm thủ tục tại
khu giảng đường Hồ Đắc Di
Sảnh tầng 1
phía trong
Thí sinh có đăng ký xét
nghiệm đi lối vào số 2 làm thủ nhà B
tục tại sảnh ngoài nhà B xét
nghiệm xong sẽ nhận thẻ
Đi lối vào số 3 vào sảnh nhà
B4

Sảnh tầng 1
nhà B4

3. Chiều ngày 12/10: Thí sinh dự thi Thạc sĩ và Chuyên khoa cấp II
Ngày

Đối

Thời

tượng

gian

Thời gian

13h30

13h50

Chẩn đoán hình ảnh, Da liễu, Dị ứng, Gây mê hồi sức,
Giải phẫu bệnh, Giải phẫu người, Hóa sinh, Hồi sức
cấp cứu, Huyết học - Truyền máu, Lão khoa, Mô phôi
Nhi khoa, Nội khoa, Nội tim mạch, Phẫu thuật tạo
hình, Phục hồi chức năng, Sản phụ khoa, Tai mũi họng,

Nơi làm thủ tục khai báo

Nơi nhận

y tế

thẻ

Thí sinh không xét nghiệm đi
lối vào số 1 làm thủ tục tại
khu giảng đường Hồ Đắc Di

Sảnh tầng 1
phía trong

Ths

Tâm thần

Thí sinh có đăng ký xét

(800)

Thần kinh, Truyền nhiễm, Ung thư, Vi sinh, Y học cổ
truyền, Y học hạt nhân, Y pháp, Y sinh học di truyền,

nghiệm đi lối vào số 2 làm thủ nhà B
tục tại sảnh ngoài nhà B xét
nghiệm xong sẽ nhận thẻ

14h10

Răng hàm mặt

Chiều
12.10

14h30

Các chuyên ngành còn lại

14h50

Tất cả các thí sinh có yếu tố dịch tễ thuộc tất cả các
chuyên ngành

Đi lối vào số 3 vào sảnh nhà
B4

Chẩn đoán hình ảnh, Da liễu, Dị ứng, Gây mê hồi sức,
Giải phẫu bệnh, Hóa sinh y học, Hồi sức cấp cứu,

Thí sinh không xét nghiệm đi
lối vào số 1 làm thủ tục tại

Huyết học truyền máu, Ngoại khoa, Nhãn khoa, Nhi
khoa

khu giảng đường Hồ Đắc Di

(13h30
16h00)

15h00
CKII
(400)

15h30

Các chuyên ngành còn lại

15h50

Tất cả các thí sinh có yếu tố dịch tễ thuộc tất cả các
chuyên ngành

Sảnh tầng 1
nhà B4

Sảnh tầng 1
phía trong
Thí sinh có đăng ký xét
nghiệm đi lối vào số 2 làm thủ nhà B
tục tại sảnh ngoài nhà B xét
nghiệm xong sẽ nhận thẻ
Đi lối vào số 3 vào sảnh nhà
B4

Sảnh tầng 1
nhà B4

VI. QUY TRÌNH CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
1. Đón tiếp các thí sinh không có yếu tố dịch tễ và không xét nghiệm:

1. Trước khi đến khu vực
làm thủ tục
- Khai báo y tế trong ngày đến xét
nghiệm qua các ứng dụng khai
báo có mã QRcode. Chụp ảnh màn
hình kết quả khai báo check in
QRcode.
- Chuẩn bị xét nghiệm, CMT/CCCD
- Đi lối vào số 1

2. Tại sảnh tầng 1 khu GĐ Hồ Đắc Di
- Thực hiện giãn cách
- Sát khuẩn, đo nhiệt độ
- Xuất trình hình ảnh chụp màn hình đã khai
báo y tế QRcode
- Xuất trình xét nghiệm (-) thời gian của xét
nghiệm từ 04 đến 09/10
- Đóng dấu đã kiểm tra y tế
- Di chuyển sang khu nhận thẻ

3. Tại khu phát thẻ nhà B
- Thực hiện giãn cách
- Đến đúng bàn nhận thẻ
- Nhận và kiểm tra thẻ dự thi
- Đi theo lối ra
- Nếu có sai sót, thông báo tại
bàn tiếp nhận thông tin sai sót
để được hướng dẫn

2. Đón tiếp thí sinh không có yếu tố dịch tễ và có đăng ký xét nghiệm

Trước khi đến khu vực xét
nghiệm
- Nộp 226.800 đồng/người qua
hình thức Qrcode/Ví điện tử
MOMO
- Khai báo y tế trong ngày đến xét
nghiệm qua các ứng dụng khai
báo có mã QRcode. Chụp ảnh
màn hình kết quả khai báo check
in QR
- Đi lối vào số 1code.

Tại sảnh tầng 1 nhà B
- Thực hiện giãn cách

3. Tại khu phát thẻ nhà B

- Sát khuẩn, đo nhiệt độ, đóng dấu
kiểm tra y tế

- Thực hiện giãn cách

- Xuất trình hình ảnh chụp màn hình
đã khai báo y tế QRcode.

- Nhận và kiểm tra thẻ dự thi

- Đọc số thứ tự trong danh sách xét
nghiệm, nhận phiếu chỉ định xét
nghiệm
- Vào bàn xét nghiệm
- Di chuyển sang khu nhận thẻ

- Đến đúng bàn nhận thẻ
- Đi theo lối ra
- Nếu có sai sót, thông báo tại
bàn tiếp nhận thông tin sai sót
để được hướng dẫn

3. TRƯỚC khi đến Trường Đại học Y Hà Nội
Bước 1. Chuẩn bị xét nghiệm hoặc nộp chi phí xét nghiệm PCR mẫu gộp 5 người: mức đóng 226.800 đồng/người qua hình thức
Qrcode/Ví điện tử MOMO (với thí sinh đăng ký xét nghiệm)
Truy cập đường link: http://tckt.hmu.edu.vn
Tên đăng nhập: Mã hồ sơ
Mật khẩu: Mặc định ngày tháng năm sinh của thí sinh theo định dạng ddmmyyyy
B1: Chọn khoản cần nộp
B2: Chọn hình thức thanh toán (QR code hoặc ví điện tử Momo)
B3: Quét mã code trên màn hình
Hệ thống sẽ tự động gửi thông báo xác định đã nộp tiền vào địa chỉ email của thí sinh
Ghi chú: Thí sinh lưu lại biên lai/thông báo chuyển khoản để đối chiếu (nếu cần)
Bước 2. Cài đặt phần mềm khai báo y tế PC Covid/Sổ sức khoẻ điện tử/Ncovi hoặc khai báo trên website tokhaiyte.vn trên điện
thoại di động (trước tối thiểu 02 ngày):
Thí sinh làm quen và sử dụng thành thạo các phần mềm và website nói trên trước khi đến Trường Đại học Y Hà Nội
Bước 3. Cập nhật thông tin trên phần mềm/website và khai báo y tế trước khi đến Trường Đại học Y Hà Nội, quét mã Qrcode
(trước khi đến ĐHYHN tối thiểu 1 giờ và tối đa không quá 6 giờ) & chụp lại ảnh màn hình đã khai báo y tế đến địa điểm Trường Đại
học Y Hà Nội
1. Thí sinh điền các thông tin cần thiết theo mẫu, thực hiện tờ khai qua ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử; hoặc PC Covid hoặc hoặc website
tờ khai y tế trong cùng ngày trước thời điểm có mặt tại Trường Đại học Y Hà Nội.
2. Sử dụng chức năng quét Qrcode của các ứng dụng để quét mã Qrcode của Trường Đại học Y Hà Nội và lưu lại ảnh màn hình đã khai
báo thành công đảm bảo ngày khai báo cùng ngày có mặt tại Trường
3. Lưu lại ảnh màn hình đã khai báo y tế thành công.

Các trường hợp thí sinh khai báo trước ngày có mặt tại Trường Đại học Y Hà Nội là không hợp lệ. Thí sinh khai báo trung thực và chịu trách
nhiệm về các thông tin khai báo

Sử dụng chức năng quét Qrcode ủa các ứng dụng
để quét mã Qrcode của Trường Đại học Y Hà Nội

Cho kết quả là các hình ảnh sau
Hình 1. Sử dụng ứng dụng PC Covid

Hình 2: Sử dụng ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử, kết quả quét mã

Hình 3: Sử dụng website: tokhaiyte.vn (lựa chọn khai báo y tế toàn dân)

.

Bước 4. Điền thông tin cá nhân vào mẫu Đơn đăng kí làm xét nghiệm PCR tại Đại học Y Hà Nội (đối với thí sinh đăng ký xét nghiệm)

- Số thứ tự: thí sinh điền số thứ tự theo danh sách đăng kí XN tại Trường ĐHYHN (file excel)

2. KHI ĐẾN KHU VỰC TIẾP ĐÓN (Thí sinh đến đúng khu vực theo quy định: hoặc khu GĐ Hồ Đắc Di hoặc nhà B hoặc nhà B3)
Bước 5: Làm các thủ tục khai báo
Giữ khoảng cách tối thiểu 2m so với người xung quanh
Sát khuẩn tay, đo thân nhiệt
Trình CMT/CCCD;
Trình kết quả xét nghiệm (với thí sinh ở khu GĐ Hồ Đắc Di) hoặc Phiếu đăng ký xét nghiệm tại Trường Đại học Y Hà Nội đã điền đầy đủ thông
tin (với thí sinh ở khu nhà B)
- Xuất trình kết quả đã khai báo y tế sử dụng QR code thể hiện thông tin khai báo y tế của thí sinh sức khỏe bình thường như các hình minh họa
sau đây
- Sau khi đã kiểm tra đầy đủ, đóng dấu đã kiểm tra vào mu bàn tay trái
- Đối với thí sinh
Hình 1 kết quả khai báo y tế sử dụng ứng dụng PC Covid
-

Hình 2 kết quả khai báo y tế sử dụng ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử

Hình 3 kết quả khai báo y tế ử dụng website: tokhaiyte.vn (lựa chọn khai báo y tế toàn dân)

Đối với thí sinh tại khu nhà B có đăng ký xét nghiệm thực hiện bước số 6 và 7, thí sinh ở khu GĐ Hồ Đắc Di không đăng ký xét nghiệm
bỏ qua hai bước này
Bước 6. Di chuyển đến khu vực bàn nhận phiếu chỉ định xét nghiệm Covid
- Thí sinh di chuyển đến khu vực bàn nhận phiếu chỉ định xét nghiệm Covid theo hướng dẫn
- Tại bàn nhận phiếu chỉ định xét nghiệm:
+ Thí sinh đọc rõ: Số thứ tự trong danh sách xét nghiệm, họ tên
+ Nhận phiếu xét nghiệm
Bước 7. Di chuyển đến khu vực lấy mẫu
- Thí sinh được nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm
- Sau khi lấy mẫu xong, thí sinh di chuyển đến bàn lấy thẻ dự thi theo hướng dẫn của nhà Trường.
Bước 8. Thí sinh di chuyển đến BÀN NHẬN THẺ DỰ THI
- Nhận thẻ dự thi và kiểm tra thông tin
- Phản hồi thông tin trên thẻ dự thi (nếu có sai sót)
Đối với các thí sinh có thông tin trên hệ thống của nhà trường là chưa nộp lệ phí thi và ôn tập sẽ chuyển sang bàn tài chính kế toán để
đối chiếu hoặc hoàn thiện nghĩa vụ này tại khu vực phát thẻ trước khi nhận thẻ

