UBND HUYỆN PHÚ THIỆN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG VH&TT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 64/VHTT-TH

Phú Thiện, ngày 07 tháng 4 năm 2020

V/v hướng dẫn khai báo y tế nhằm
phòng, chống dịch bệnh
Covid-19

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành của huyện;
- Các hội, đoàn thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Văn bản số 369/UBND-TH ngày 07/4/2020 của UBND huyện
Phú Thiện về việc tiếp tục tăng cường công tác khai báo y tế nhằm phòng, chống
dịch Covid- 19, có giao nhiệm vụ cho phòng VH&TT hướng dẫn khai báo y tế,
Theo khuyến nghị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (COVID-19), trước
những diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam và trên thế giới; Bộ Y
tế phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông đã chọn Ứng dụng NCOVI trên
thiết bị di động thông minh để giúp người dân tự khai báo tình trạng sức khỏe,
đồng thời nắm bắt được đầy đủ thông tin, các khuyến cáo về phòng, chống dịch
bệnh từ Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.
(đường dẫn tải ứng dụng như sau: https://ncovi.vnpt.vn hoặc
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnptit.innovation.ncovi&hl=en)
Cho đến thời điểm hiện nay, đây là ứng dụng duy nhất được chọn để khai báo
y tế toàn dân về tình hình liên quan đến dịch bệnh COVID-19, được bảo vệ về
thông tin cá nhân và được Bộ Y tế quản lý về cơ sở dữ liệu, do đó lưu ý khuyến
cáo người dân không sử dụng các ứng dụng khác tương tự.
Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị các cơ quan, ban, ngành của huyện, các
hội, đoàn thuộc huyện,UBND các xã, thị trấn triển khai triển khai thực hiện và phổ
biến nói trên đến người dân trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:
1. Văn phòng HĐND- UBND huyện: đề nghị đăng tải đường dẫn tải Ứng
dụng NCOVI trên chuyên mục tuyên truyền, phòng chống COVID-19 của Cổng
thông tin điện tử huyện.
2. Các cơ quan, ban, ngành của huyện, các hội, đoàn thuộc huyện,UBND
các xã, thị trấn: Chủ động phổ biến, hướng dẫn đến cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động biết và tải Ứng dụng NCOVI thực hiện khai báo y tế nhằm mục
đích cung cấp thông tin 2 chiều giữa người dân với cơ quan y tế và chung tay đẩy
lùi dịch COVID-19 trên địa bàn huyện; đồng thời thông tin tuyên truyền đến nhân
dân về chủ trương khai báo y tế toàn dân của Chính phủ, hướng dẫn việc tự kê khai
và khai hộ cho các trường hợp không tự khai báo được.
3. Đề nghị Trung tâm Y tế huyện: Chỉ đạo triển khai ở các cơ sở y tế để
hướng dẫn hoặc khai báo hộ cho các bệnh nhân đến khám, chữa bệnh.

4. Đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện:
Tiếp tục tăng cường đưa tin tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID19 gây ra; chủ trương khai báo y tế toàn dân của Chính phủ và thông tin cách thức
đăng tải đường dẫn tải ứng dụng Ứng dụng NCOVI tuyên truyền sử dụng ứng dụng
khai báo sức khỏe toàn dân ( pp: NCOVI và Vietnam Health Decralation) nhằm
kiểm soát dịch bệnh để người dân được biết, thực hiện.
Nghiên cứu Bộ tài liệu Hướng dẫn về phòng, chống bệnh Covid-19 để thực
hiện việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, WebSite,
mạng xã hội, thông tin lưu động....). Bộ tài liệu bao gồm: video, inforgraphic đầy
đủ nhất (tính đến thời điểm hiện tại) về phòng, chống bệnh Covid-19 cho các nhóm
nội dung truyền thông gồm: Nhóm cách ly, nhóm dịch vụ công cộng, nhóm giao
thông công cộng, nhóm trường học, các khuyến cáo chung về Covid-19 giúp bạn
an toàn. Có thể nghiên cứu, tham khảo, tải về sử dụng các tài liệu tại các Kho tài
liệu điện tử như sau:
+ Bộ tài liệu do Bộ Y tế và WHO đặt hàng, Công ty Cổ phần Đầu tư IGV
Group sản xuất; tại địa chỉ https://bit.ly/3aoqrIJ ; gồm:
- Các Video gồm 02 định dạng (17 video ngang và 16 video dọc) để có thể
xem và chia sẻ linh hoạt trên màn hình TV, OOH, điện thoại, máy tính,…
- Các inforgraphic (đồ họa thông tin) với chất lượng cao, có thể sử dụng để in
ấn hoặc đăng lên các mạng nội bộ, group hoặc tài khoản cá nhân.
+ Kho dữ liệu của Bộ Y tế tại địa chỉ: https://bit.ly/3ayLHM6
- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, v n động người dân sử dụng ứng dụng
khai báo sức khỏe: NCOVI để khai báo y tế toàn dân, Vietnam health declaration
khai báo y tế bắt buộc đối với người nh p cảnh và khách du lịch, di chuyển từ địa
phương này qua địa phương khác. Phối hợp với các tổ chức Công Đoàn, Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để thực hiện việc tuyên truyền, v n động, hướng
dẫn người dân khai báo và sử dụng các ứng dụng khai báo, theo dõi về dịch bệnh
COVID-19 đã được công nh n chính thức .
( Phụ lục hướng dẫn chi tiết việc sử dụng ứng dụng khai báo sức khỏe toàn
dân được gửi kèm theo văn bản này)
Nh n được Công văn này đề nghị các cơ quan, ban, ngành của huyện, các
hội, đoàn thuộc huyện,UBND các xã, thị trấn quan tâm triển khai triển khai./.
Nơi nhận:
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
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- UBND huyện (Thay báo cáo);
- Đ/c Nguyễn Ngọc Ngô PCT TT UBND huyện;
- Lưu: VT.

Phạm Văn Trần Hưng
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PHỤ LỤC
Hướng dẫn chi tiết việc sử dụng ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân
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