NỀN TẢNG ỨNG DỤNG

THỐNG NHẤT HỖ TRỢ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT, KINH DOANH AN TOÀN
Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp Sở Y tế phát triển nền tảng
khai báo y tế điện tử của Thành phố (“Y tế HCM”) thành nền tảng ứng
dụng thống nhất phục vụ người dân tham gia hoạt động sản xuất,
kinh doanh, lưu thông trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 và
triển khai thí điểm tại Quận 7, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ.

SC A N

NGƯỜI DÂN
Được cấp 1 mã QR trên ứng dụng điện thoại thông minh (Y tế HCM). Trong
trường hợp người dân không dùng điện thoại thông minh thì sẽ được cấp
mã số (qua tin nhắn điện thoại SMS) hoặc được cơ quan nhà nước/đơn vị sử
dụng lao động in mã QR ra thẻ. Các thông tin chính gắn với mã QR cá nhân
của người dân gồm:

+ Khai báo y tế

+ Lịch sử tiêm vắc-xin
phòng COVID-19
(mũi 1, mũi 2);

+ Kết quả xét nghiệm.

+ Thông tin theo dõi
sức khỏe tại nhà (dành
cho F0 cách ly tại nhà).

Người dân cần thực hiện:
Thực hiện khai báo y tế điện tử trên ứng dụng điện thoại di động (hoặc
truy cập địa chỉ https://khaibaoyte.tphcm.gov.vn/) trước khi ra đường.

Xuất trình mã QR hoặc mã số để kiểm tra khi đến trạm kiểm soát; trụ sở

sản xuất kinh doanh; các nơi có kiểm soát ra/vào theo quy định như
siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cơ sở bán thực phẩm,...

Khai báo sức khỏe và cách ly tại nhà (dành cho F0 cách ly tại nhà)

ĐƠN VỊ SẢN XUẤT, KINH DOANH

TỔNG HỢP BÁO CÁO

Lập và duyệt danh sách người lao động của đơn vị được tham gia hoạt

động sản xuất, kinh doanh theo số lượng và điều kiện theo quy định
của Ủy ban nhân dân Thành phố và của quận, huyện;

Kiểm tra (check-in) người ra, vào tại các khu vực cần kiểm soát.
Kiểm tra, giám sát yếu tố dịch tể của người lao động.

CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
Quản lý, cấp mã QR các doanh nghiệp/cơ sở sản xuất kinh doanh được phép
hoạt động; phân bổ số lao động được tham gia hoạt động;

Giám sát, kiểm tra mức độ an toàn toàn của đơn vị sản xuất kinh doanh;
Giám sát, điều tra dịch tễ khi phát hiện các cảnh báo từ hệ thống.
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