PHỤ LỤC
(Đính kèm văn bản số

/ VTQNM ngày 17/3/2020)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
ỨNG DỤNG KHAI BÁO Y TẾ PHÒNG DỊCH – NCOVI
Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng NCOVI
- Link cài iOS: https://apps.apple.com/vn/app/ncovi/id1501934178;
hoặc tìm NCOVI tại App Store hoặc tải qua mã QR code:

- Link cài Android: https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.vnptit.innovation.ncovi;
hoặc tìm NCOVI tại CH Play hoặc tải qua mã QR code:

Người ký: Sở Thông tin
và Truyền thông
Email:
soquangnam@mic.gov.v
n
Cơ quan: Tỉnh Quảng
Nam
Thời gian ký: 04.05.2020
14:31:28 +07:00

Tạo tài khoản đăng nhập

-

Mở ứng dụng NCOVI
Nhập đầy đủ thông tin cá nhân, đặc biệt các
trường thông tin bắt buộc có dấu * đỏ, sau đó ấn
Xác thực OTP

-

Tiến hành nhập mã OTP được gửi qua tin nhắn
SMS và ấn Xác nhận. Trường hợp chưa nhận
được mã, bạn vui lòng ấn “Gửi lại OTP” để
được cấp lại mã.

Thay đổi thông tin tài khoản cá nhân

-

Chọn biểu tượng
Sau khi sửa đổi thông tin, tiến hành ấn “Cập nhật” để lưu lại sự thay đổi

Hướng dẫn khai báo tình trạng y tế, sức khỏe
Cập nhật thông tin yếu tố nguy cơ
-

Sau khi tạo tài khoản và đăng nhập, màn hình sẽ
hiển thị trang “Thông tin yếu tố nguy cơ”
Vui lòng chọn “Có” hay “Không” với từng trường
câu hỏi sau đây:

Tiến hành khai báo y tế toàn dân
-

Chọn biểu tượng
Chọn nút Khai báo y tế toàn dân

Tiến hành nhập thông tin vào các trường, đặc biệt các trường thông tin bắt buộc có dấu
* đỏ rồi ấn “Tiếp tục”

-

Điền các thông tin về tình hình sức khỏe tại trang tiếp “Khảo sát bệnh”, chú ý bạn
sẽ lựa chọn các triệu chứng và dấu hiệu dưới đây nếu như bạn có, rồi ấn “Gửi thông
tin khai báo” để xác nhận

Cập nhật số liệu thống kê về thông tin dịch
bệnh
a)
-

Số liệu thống kê dịch bệnh
Chọn biểu tượng
Chọn số liệu thống kê tại Việt Nam hay Thế giới
Để xem chi tiết thông tin vui lòng ấn Xem chi tiết,
đường dẫn truy vấn đề trang website của Bộ Y Tế.
b) Mật độ khu vực có dịch
- Chọn biểu tượng
- Ấn vào Map tại phần Cảnh báo khu vực có dịch
Vùng có dịch được cảnh báo đỏ trên bản đồ, độ
đậm, nhạt thể hiện mật độ lây nhiễm ở khu vực đó.
Lưu ý: Bạn vui lòng bật chế độ “Location” để ứng
dụng cập nhật vị trí hiện tại của bạn để xác định vùng
có dịch xung quanh vị trí của bạn.
Tạo lập lịch sử theo dõi sức khỏe
-

Bạn vui lòng cập nhật tình trạng sức khỏe hàng
ngày trong mục Theo dõi sức khỏe
Chọn nhanh tình trạng sức khỏe hiện tại của bạn và
ấn “Gửi thông tin”

-

Theo dõi tình hình sức khỏe theo từng ngay tại mục “Lịch sử theo dõi sức khỏe”

Phản ánh thông tin đối tượng khả nghi mắc bệnh

-

Chọn biểu tượng
Bạn có thể liên hệ đường dây nóng 19009095 trên đầu
màn hình hoặc nhập các trường thông tin bên dưới để
gửi thông tin cho cơ quan y tế, rồi ấn “Gửi thông tin”

