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Cam kết trung thực và chịu trách nhiệm về nội 

dung khai báo

=> Nhấn nút

“XÁC NHẬN ĐỒNG Ý”
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YẾU TỐ LÂM SÀNG

- Có ít nhất 1 triệu chứng => Nhấn “CÓ”

- Không có triệu chứng nào => Nhấn “KHÔNG”
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- Đưa CMND / CCCD lên trước Camera
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- Chạm vào giữa khung để chụp ảnh (Nếu không nhận diện 
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- Hoặc nhấn “BỎ QUA” để nhập thủ công
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Kết thúc

ĐỨNG YÊN TẠI CHỖ

Thông báo cho Nhân viên điều phối
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Bình thường

Nghi nhiễm
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Nhận Phiếu xác 

nhận từ máy in

HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ ĐIỆN TỬ

MỤC ĐÍCH ĐẾN VIỆN

Nhấn vào 1 trong các lựa chọn sau:

- Khám thường: Khám Ngoại trú bình thường tại Khoa khám 

bệnh

- Khám bệnh trên khoa lâm sàng: Khám Khoa Nội

- Khác: là Nhân viên bệnh viện, Công tác, người thân thăm 

bệnh, vận chuyển, v.v...

MỤC ĐÍCH ĐẾN VIỆN

Nhấn vào 1 trong các lựa chọn sau:

- Khám thường: Khám Ngoại trú bình thường tại Khoa khám 

bệnh

- Khám bệnh trên khoa lâm sàng: Khám Khoa Nội

- Khác: là Nhân viên bệnh viện, Công tác, người thân thăm 

bệnh, vận chuyển, v.v...

BƯỚC 5


	KhaiBaoYTe.vsdx
	Page-1


