
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

TRƯỚC KHI ĐI THI
– Xem lịch thi, phòng thi, ca thi và giờ thi trên trang thông tin của Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thuộc trang thông tin điện tử của nhà trường và Khai báo y tế theo 
mẫu trực tuyến.
– Thí sinh phải có mặt tại phòng thi theo đúng thời gian và địa điểm ghi trong thẻ dự thi và trên trang thông tin điện tử để làm thủ tục dự thi đúng ngày, giờ quy định. 
Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi bắt đầu thi không được dự thi buổi thi đó. 

TẠI ĐỊA ĐIỂM TẬP TRUNG
– Thí sinh đo thân nhiệt và khai báo y tế đầy đủ (nếu chưa khai báo trực tuyến hoặc thay đổi thông tin). Những trường hợp có triệu chứng viêm đường hô hấp 
(ho, sốt, chảy nước mũi, đau họng, tức ngực, khó thở, đau mỏi người), người có yếu tố dịch tễ cần báo cáo cán bộ tiếp đón tại khu vực thi và cần sàng lọc, khám riêng tại 
khu vực sàng lọc S01, S02 của Bệnh viện ĐH Y Hà Nội hoặc tại khu vực sàng lọc theo quy định của Nhà trường.
– Lần lượt cất tư trang cá nhân đúng nơi quy định.

TẠI ĐỊA ĐIỂM THI, TRƯỚC NHÀ A6
– Di chuyển vào khu vực thi theo hướng dẫn của hệ thống loa và cán bộ làm việc tại khu vực thi. 
– Giữ khoảng cách với người xung quanh theo quy định. 
– Đeo khẩu trang y tế đúng cách.
– Vệ sinh tay bằng dung dịch sát khuẩn tại cửa ra vào.
– Khi vào khu vực thi, các thí sinh đứng vào các vị trí đã được đánh dấu. Trong quá trình di chuyển vẫn phải đảm bảo khoảng cách theo quy định.
– Không nói chuyện, trao đổi tại khu vực thi.
– Không khạc nhổ bừa bãi. 
– Nếu ho, hắt hơi cần lấy cánh tay che mũi, miệng.
– Bỏ rác đúng nơi quy định.
– Không di chuyển bằng thang máy, hạn chế chạm vào các vị trí như thành cầu thang, tay nắm cửa...(trừ trường hợp đặc biệt cần theo hướng dẫn của cán bộ thực hiện 
nhiệm vụ tại khu vực thi)

TẠI SẢNH CỦA PHÒNG THI
– Giữ khoảng cách với người xung quanh theo quy định.
– Không nói chuyện, trao đổi. 
– Xuất trình thẻ dự thi/thẻ sinh viên/thẻ học viên (đối với sinh viên/học viên) khi cán bộ coi thi (CBCT) yêu cầu.
– Di chuyển vào phòng thi, tháo khẩu trang khi CBCT xác nhận thí sinh tại cửa phòng thi, sau đó đeo lại khẩu trang.
– Vệ sinh tay bằng dung dịch sát khuẩn tại cửa phòng thi.

TRONG PHÒNG THI:
– Chỉ được mang vào phòng thi: bút chì, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ 
(cụ thể trong hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
– Cấm mang vào phòng thi: vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, đồ uống có cồn, giấy than, bút xoá, tài liệu, thiết bị truyền tin 
hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi. 
– Ngồi đúng vị trí của mình.
– Thí sinh tuyệt đối tuân thủ theo sự hướng dẫn của CBCT và hiệu lệnh thi của Hội đồng qua hệ thống loa.
– Đăng nhập vào phần mềm thi theo hướng dẫn của hệ thống loa.
– Trước khi làm bài thi, phải kiểm tra thông tin cá nhân, thông tin kỳ thi và ký vào danh sách thi.
– Không được trao đổi, quay cóp, chép bài của người khác, sử dụng tài liệu trái phép để làm bài thi hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận, làm mất trật tự phòng thi.
– Nếu muốn có ý kiến phải giơ tay để báo cáo CBCT, sau khi được phép, thí sinh đứng trình bày công khai với CBCT ý kiến của mình. Phải giữ gìn trật tự, im lặng trong 
phòng thi, không viết vẽ bậy ra bàn. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.
– Không được tự ý đăng xuất khỏi phần mềm trong khi thi.
– Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, phải ngừng làm bài ngay.
– Bảo quản nguyên vẹn, không được để người khác lợi dụng bài thi của mình; phải báo cáo ngay cho CBCT để xử lý các trường hợp bài thi của mình bị người khác lợi dụng 
hoặc cố ý can thiệp.
– Không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài. Phải nộp bài thi và giấy nháp, trước khi ra khỏi phòng thi.
– Trong trường hợp cần thiết, chỉ được ra khỏi phòng thi khi được phép của CBCT và phải chịu sự giám sát của cán bộ giám sát; trường hợp cần cấp cứu, việc ra khỏi 
phòng thi và khu vực thi của thí sinh do Trưởng điểm thi quyết định.
– Khi có sự việc bất thường xảy ra, phải tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của CBCT và những người có trách nhiệm tại Điểm thi qua hệ thống loa. Thời gian xử lý sự cố sẽ 
không tính trong thời gian làm bài và bài thi của các thí sinh vẫn được bảo lưu.

KHI KẾT THÚC BÀI THI:
– Nộp bài và nhìn thấy dòng chữ ‘Bạn đã nộp bài thành công”. Trường hợp thí sinh đến muộn so với thời gian bắt đầu thi, khi hết thời gian làm bài, thí sinh phải nộp bài 
dù thời gian 
thi trên giao diện thi chưa kết thúc.
– Vệ sinh máy tính bảng, bút, bàn thi bằng dung dịch sát khuẩn và giấy vệ sinh đã được trang bị tại chỗ. Không dịch chuyển hay mang ra khỏi bàn thi giấy vệ sinh 
chưa sử dụng và lọ dung dịch sát khuẩn.
– Xếp ghế gọn gàng.
– Chỉ rời phòng thi khi có hướng dẫn từ hệ thống loa và/hoặc của cán bộ coi thi.
– Bỏ giấy đã sử dụng để vệ sinh máy tính bảng và bàn thi vào ở thùng rác phía ngoài phòng thi.
– Di chuyển lần lượt ra khỏi phòng thi và khu vực thi theo chỉ dẫn, đảm bảo giữ khoảng cách theo quy định.
– Lấy đồ dùng cá nhân tại địa điểm tập trung thí sinh.

QUY ĐỊNH DÀNH CHO THÍ SINH THAM GIA THI 
TẠI TT KT&ĐBCLGD TRONG THỜI ĐIỂM DỊCH


