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Hướng dẫn các bước khai báo y tế phòng dịch Covid-19

Từ 10/3, toàn dân thực hiện khai báo sức khoẻ. Người dân sẽ thực 
hiện khai báo y tế trên hệ thống phần mềm riêng (app) nhằm phục vụ 
phòng chống dịch bệnh do Covid-19 (virus SARS-CoV-2).

Theo đó, sẽ có 3 kênh để người dân khai báo. Cụ thể:
- Truy cập cổng khai báo điện tử: 
https://suckhoetoandan.vn/ hoặc http://khaibaoyte.vn/ để điền các thông tin.
- Qua app NCOVI, được ra mắt chính thức vào 16h ngày 9/3/2020.
- Người nhập cảnh vào Việt Nam có thể quét mã QR qua điện thoại thông 

minh tại các sân bay để nhận đầy đủ các thông tin cần khai báo.
Sau đây là hướng dẫn các bước khai báo cụ thể: 
1. Hướng dẫn khai báo y tế toàn dân:  
 Bước 1: Truy cập App Store hoặc CH Play để tải app có tên NCOVI
- Hệ điều hành Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnptit.innovation.ncovi
- Hệ điều hành iOS:
 https://apps.apple.com/vn/app/ncovi-mobifone/id1501969272?l=vi
Bước 2:  Tạo tài khoản
- Nhập số điện thoại và click “Lấy mã OTP”.
- Nhập mã OTP mà hệ thống đã gửi về số điện thoại và click “Xác nhận”.
Bước 3: Khai báo
Tại trang chủ sẽ có thông tin về tình hình dịch bệnh trên cả nước cũng như 

Việt Nam để người dân có thể theo dõi từng giờ cũng như các khuyến cáo phòng 
bệnh.

Hai chức năng chính của app đó là:
- Khai báo yếu tố nguy cơ (áp dụng với mọi người dân).
- Tờ khai y tế áp dụng với những người nhập cảnh vào Việt Nam.
**Khai báo yếu tố nguy cơ
Trả lời 03 câu hỏi và click “Khai báo”, hệ thống sẽ ghi nhận câu trả lời 

của bạn.
**Tờ khai y tế
Khai theo những câu hỏi như trong app (có thể khai 

tại: https://tokhaiyte.vn/ ) và chọn Gửi tờ khai.

https://thoidai.com.vn/tags/covid-19-35663.tag
https://suckhoetoandan.vn/
http://khaibaoyte.vn/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnptit.innovation.ncovi
https://apps.apple.com/vn/app/ncovi-mobifone/id1501969272?l=vi
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Ngoài ra, ứng dụng nCoV còn tích hợp chức năng phản ánh thông tin. 
Thông qua chức năng này, người dân có thể gửi thông tin đến cơ quan chức 
năng về các trường hợp khả nghi, cần theo dõi bệnh.

2. Hướng dẫn khai báo y tế đối với người nhập cảnh
- Bước 1: Truy cập vào đường 

link https://tokhaiyte.vn/ hoặc http://suckhoetoandan.vn/ hoặc quét mã QRcode 
ở cửa khẩu để để vào biểu mẫu khai báo y tế.

- Bước 2: Ngay phía trên cùng của biểu mẫu, tiến hành chọn ngôn ngữ 
theo nhu cầu.

- Bước 3: Đọc kĩ và điền chính xác, đầy đủ các thông tin vào biểu mẫu. 
Chú ý: Các ô có kí hiệu (*) tức là không được bỏ trống.

- Bước 4: Nhập mã xác thực vào ô cuối cùng của biểu mẫu và ấn nút gửi 
cho đến khi màn hình xuất hiện thông báo trân trọng cảm ơn quý khách đã hoàn 
thiện việc khai báo y tế.

- Bước 5: Người khai báo y tế chủ động đến nơi làm việc của nhân viên 
kiểm dịch y tế để lấy bản xác nhận và nộp bản xác nhận này khi làm thủ tục xuất 
nhập cảnh.

Khuyến cáo: Cần lưu ý, khai báo thông tin sai là vi phạm pháp luật 
Việt Nam và có thể xử lý hình sự.

https://tokhaiyte.vn/
file:///C:\Users\Dai%20TT%20Doan%20Hung\Documents\Zalo%20Received%20Files\ http:\suckhoetoandan.vn\

