
 

QUY TRÌNH TIẾP ĐÓN THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH CHUYÊN KHOA CẤP I 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 thi 

2. Tự chuẩn bị khẩu trang y tế và nước uống cá nhân, 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 tại khu tiếp đón, tại phòng chờ và di chuyển đến khu vực thi 

4. Mang theo thẻ dự thi, CMT/CCCD, nhớ số phòng chờ nhà B và số phòng thi nhà A6, dán tên, số báo danh trên túi xách và trên tay cầm của ô 

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 

6. Các thí sinh KHÔNG đi vào khu vực chờ:  

- Thí sinh thi tại phòng thi cách ly (đã được thông báo), có mặt tại sảnh Hội trường Lớn lúc 7h00, 9h30; 13h30, 16h00 tương ứng với các ca thi 

1,2,3,4 để được đón tiếp và hướng dẫn đến phòng thi cách ly 

- Thí sinh 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 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 COVID-19 (phía gần hồ Hố Mẻ) để sàng lọc, liên hệ ngay với ban tổ chức theo SĐT 0936360185 để được 

hướng dẫn các bước sau 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 di chuyển theo sự hướng dẫn đến dự thi ở phòng thi cách ly) 

https://sdh.hmu.edu.vn/news/default.aspx


II. SƠ ĐỒ TIẾP ĐÓN THÍ SINH TẠI KHU VỰC CHỜ 
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KHU VỰC TIẾP ĐÓN 

Luôn đảm bảo giãn cách 

1. Sát khuẩn, đo nhiệt độ 

2. Kiểm tra kết quả khai báo y tế 

3. Kiểm tra kết quả xét nghiệm 

4. Kiểm tra thẻ dự thi 

5. Đóng dấu đã kiểm tra y tế 

6. Di chuyển lên đúng phòng chờ 

tầng 2, 3 và 6 theo quy định 

 

KHU ĐỂ ĐỒ TRƯỚC 
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NHÀ A6 
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các vật dụng được 
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HỘI TRƯỜNG LỚN 

HƯỚNG DI CHUYỂN SANG NHÀ A6 

HƯỚNG ĐI ĐẾN KHU NHẬN ĐỒ SAU BUỔI THI 

THÍ SINH ĐẾN NHẬN ĐỒ XONG ĐI RA BẰNG ĐƯỜNG NÀY 

Vườn hoa 



III. THỜI GIAN CÓ MẶT TẠI KHU VỰC CHỜ VÀ DI CHUYỂN SANG NHÀ A6 

1. Thí sinh đến đúng giờ, trình thẻ dự thi, xét nghiệm, kết quả khai báo y tế tại bàn đón tiếp. 

2. Ban tổ chức kiểm tra đủ các mục, đóng dấu đã kiểm tra (buổi sáng tay trái, buổi chiều tay phải) 

3. Thí sinh lên đúng phòng chờ 

Ca thi Chuyên ngành  

Số phòng 

chờ tại 

nhà B 

Sáng 13/10 Chiều 13/10 

Giờ có mặt 

tại sảnh tầng 

1 nhà B 

Giờ bắt đầu 

di chuyển 

sang A6 

Giờ có mặt 

tại sảnh tầng 

1 nhà B 

Giờ bắt đầu 

di chuyển 

sang A6 

Ca 1 và 3 

Huyết học và truyền máu, Dinh dưỡng, Gây mê hồi sức 601 
06h30 

06h45 
13h00 

13h15 

Hồi sức cấp cứu, Ung thư, Lao và bệnh phổi 301 06h50 13h20 

Nội khoa 302 
06h35 

06h55 
13h05 

13h25 

Nhi khoa 201 07h00 13h30 

Nội tim mạch, Phục hồi chức năng, Tâm thần, Thần 

kinh, Y học cổ truyền, Y học gia đình, Y học hạt nhân 
202 06h40 07h05 13h10 13h35 

Ca 2 và 4 

Chẩn đoán hình ảnh 601 
09h00 

09h15 
15h30 

15h45 

Ngoại khoa 602 09h20 15h50 

Phẫu thuật tạo hình, Nhãn khoa, Răng hàm mặt 301 
09h05 

09h25 
15h35 

15h55 

Sản phụ khoa 302 09h30 16h00 

Tai mũi họng, Y pháp, Y tế công cộng, Y học dự 

phòng, Giải phẫu bệnh 
201 

09h10 

09h33 

15h40 

16h03 

Da liễu, Truyền nhiễm, Hóa sinh y học, Kỹ thuật y học, 

Vi sinh y học 
202 09h35 16h05 

TẠI PHÒNG CHỜ: 1. Đảm bảo ngồi giãn cách, không nói chuyện riêng 

  2. Tắt điện thoại và cho vào túi để đồ trước khi di chuyển, để đồ tại tầng 1, di chuyển theo sự điều tiết của Ban tổ 

chức sang khu vực thi nhà A6 

 


