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THÔNG BÁO 

V/v khai báo y tế tại Bệnh viện Bà Rịa 

 
   

Căn cứ Quyết định số 3088/QĐ-BYT về việc ban hành Bộ tiêu chí “Bệnh viện 

An toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp";  

Căn cứ kế hoạch số 157/KH-BVBR ngày 27/7/2020 của Bệnh viện Bà Rịa về 

việc kiểm tra, đánh giá nội bộ bệnh viện theo Bộ tiêu chí “Bệnh viện An toàn 

phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp"; 

Căn cứ vào tình hình diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo an toàn cho người 

bệnh, người nhà người bệnh, khách đến liên hệ công tác, nhân viên làm việc tại 

bệnh viện và các căn tin trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; 

Theo tinh thần cuộc họp các phòng chức năng ngày 09/6/2021, BS Giám đốc 

chỉ đạo tạm ngưng phần mềm khai báo y tế do phòng Quản lý chất lượng triển 

khai phòng CNTT kết hợp phòng Điều dưỡng triển khai phần mềm ”Vietnam 

Health Declaration” trên điện thoại di động thông minh để khai báo y tế cho nhân 

viên và người dân đến bệnh viện. 

Nay Bệnh viện Bà Rịa thông báo đến các khoa phòng yêu cầu toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động bệnh viện cài đặt phần mềm ”Vietnam 

Health Declaration” để khai báo y tế. 

Cách cài đặt phần mềm Vietnam Helth Declaration: 

Bước 1: Nhập tên ”Vietnam Helth Declaration” vào ô tìm kiếm của Google 

Play Store hoặc AppStore và cài đặt. 

Bước 2: Đăng ký bằng cách nhập số điện thoại và xác thực bằng mã OTP 

Bước 3: Chọn khai báo y tế 

Bước 4: Chọn quét QR, quét hình bên dưới để check in vào bệnh viện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ngoài ra còn có thể khai báo y tế bằng QR-Code theo hướng dẫn đính kèm 

(dùng để hướng dẫn cho bệnh nhân) 

 

Nay Bệnh viện Bà Rịa thông báo đến các khoa phòng yêu cầu toàn thể nhân 

viên phải cài đặt phần mềm để khai báo y tế./. 

(Đính kèm hướng dẫn khai báo y tế bằng QR-Code) 

 

 

 
Nơi nhận: 

- Ban Giám đốc (báo cáo); 

- Các khoa, phòng (thực hiện); 

- Lưu: VT, CNTT 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 [da;xky] 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hương 
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