
•     BƯỚC 2:  Người dân truy cập vào địa chỉ: https://khaibaof0.tphcm.gov.vn, sau đó chọn “Tôi đã hiểu và 
đồng ý”. Hệ thống sẽ chuyển màn hình trang chủ

• BƯỚC 3: Nhập số điện thoại di động đang sử dụng vào ô “Nhập số điện thoại xác thực” 

Hệ thống sẽ gởi mã xác thực về số điện thoại vừa nhập được nhận dưới dạng SMS như bên dưới

HƯỚNG DẪN  “KHAI BÁO F0” 
QUA HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Trang “Khai báo F0: https://khaibaof0.tphcm.gov.vn” là trang thông tin (web) cho phép 
khai báo bản thân hoặc người thân mắc COVID-19 cách ly tại nhà cho Trạm y tế nơi F0 cách ly.

Sau đó nhấn vào nút   

•    BƯỚC 1:  • Chụp hình mặt trước CMND/CCCD hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh.
 • Chụp hình khay thử xét nghiệm nhanh kháng nguyên có kết quả dương tính vừa được xét 

nghiệm (trên khay xét nghiệm phải có tên F0 và ngày tháng thực hiện xét nghiệm) hoặc kết 
quả xét nghiệm dương tính do cơ sở y tế thực hiện.



Hệ thống sẽ chuyển sang màn hình “Thông tin 
bệnh nhân F0” như hình bên dưới:

* Ghi chú: 

Nút                          để quay lại màn hình trước đó.

Nút                                            để lưu và tiếp tục khai 

báo cho người thân.

TT KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TP. HCM

KHAI BÁO 
F0

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Sau thời gian cách ly tại nhà và có kết quả xét 
nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính hoặc kết 
quả xét nghiệm âm tính của cơ sở y tế, người dân 
truy cập vào địa chỉ: 
https://khaibaof0.tphcm.gov.vn, chọn mục 
"KB hoàn thành cách ly" để khai báo ngày xét 
nghiệm âm tính, đính kèm hình ảnh kết quả xét 
nghiệm âm tính.***

• BƯỚC 5:  Nhập đầy đủ thông tin yêu cầu trên 
màn hình: “Thông tin bệnh nhân F0” (lưu ý đính 
kèm hình ảnh kết quả dương tính và hình ảnh 
CCCD/CMND), “Tiền sử bệnh nền”, “Vắc xin”. Sau 
đó nhấn nút                      để gửi thông tin người 
khai báo đến cơ sở y tế. Trường hợp gửi thành 
công, Hệ thống sẽ gửi tin nhắn về số điện thoại 
người dân vừa khai như hình: 

• BƯỚC 4: Nhập mã xác thực nhận được vào ô 
“Mã xác thực OTP”, sau đó nhấn nút  


