
TĂNG CƯỜNG AN TOÀN CHO NGƯỜI DÂN KHI ĐƯA TRẺ ĐẾN KHÁM 

BỆNH TRONG MÙA COVID 

Trước tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo an 

toàn cho người dân khi đưa trẻ đến khám và điều trị; Ban lãnh đạo Bệnh viện Nhi 

đồng Đồng Nai đã tổ chức kiểm soát theo Quyết định 3088/QĐ-BYT về tiêu chí 

Bệnh viện an toàn, thực hiện QĐ số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 về việc ban 

hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm Sars-Cov-2 trong cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh.  

Bệnh viện đặc biệt lưu ý công tác kiểm soát, sàng lọc, phân luồng bệnh nhân, kịp 

thời phát hiện, cách ly những ca bệnh có yếu tố dịch tễ và có dấu hiệu nghi mắc 

Covid-19, nỗ lực không để dịch xâm nhập, lây lan trong bệnh viện.  

 

 
 

Ngay tại cổng ra vào, bệnh viện bố trí kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang và sát 

khuẩn tay nhanh, bàn tiếp đón, phân luồng và hướng dẫn khai báo y tế. Các trường 

hợp có dấu hiệu ho, sốt... hoặc người về từ vùng dịch, người có tiếp xúc với đối 

tượng F1, F2… sẽ được đưa đến khu vực thăm khám riêng tại Buồng khám sàng 

lọc bệnh nghi nhiễm Covid – 19. Tất cả hoạt động này đều được thực hiện ngay tại 

cổng, đảm bảo không để lọt bệnh nhân nghi nhiễm vào trong bệnh viện. 

 



 
 

100% nhân viên y tế, bệnh nhi, người nhà bệnh nhi khi đến bệnh viện đều phải đeo 

khẩu trang, sát khuẩn tay nhanh tại các vị trí thuận lợi. Mỗi bệnh nhi chỉ được phép 

có một người nhà chăm sóc và phải đeo thẻ theo quy định của bệnh viện. Bệnh 

viện ngừng đón tiếp người đến thăm bệnh trong thời gian phòng dịch. 

Bệnh viện còn tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ quy trình làm việc để 

bảo đảm thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng chống lây nhiễm virus Sars-Cov-2. 

Các khu điều trị, khu khám bệnh nội, ngoại trú riêng biệt, phòng ngừa lây nhiễm 

chéo. Mỗi khoa chuyên môn đã bố trí một khu vực cách ly điều trị đối với bệnh nhi 

nghi nhiễm Covid-19 để tiếp nhận điều trị theo chuyên khoa. Nếu kết quả xét 

nghiệm sàng lọc dương tính, người bệnh được chuyển tới khu điều trị cách ly riêng 

biệt. Đội ngũ y, bác sĩ phòng chống dịch bệnh của bệnh viện luôn trong tư thế sẵn 

sàng ứng phó cho việc tiếp nhận, điều trị các ca bệnh từ nghi ngờ đến nhiễm 

Covid-19. 

  



 
 

Nhằm đảm bảo an toàn cho thân nhân và bệnh nhi, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai 

tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong các hoạt động khám chữa bệnh tại 

đơn vị. Hiện tại, bệnh viện có sẵn dịch vụ đặt lịch khám và khai báo y tế Online. 

Thân nhân bệnh nhi nên tìm hiểu để thực hiện công đoạn này tại nhà trước khi đến 

bệnh viện, để hạn chế người bệnh đến khám tập trung đông cùng một thời điểm, 

tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.  



 



Bệnh viện còn ứng dụng Công nghệ thông tin trong họp trực tuyến, hội chẩn liên 

viện, liên khoa nhằm hạn chế việc đi lại của bác sĩ giữa các khoa, phòng. Đồng 

thời duy trì các chương trình hội chẩn, sinh hoạt trực tuyến Telemedicine với tuyến 

trên nhằm nâng cao hiệu quả điều trị các ca bệnh nặng, cập nhật phác đồ, phương 

pháp điều trị mới. 

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, phân công nhiệm vụ rõ ràng cùng các giải pháp đồng 

bộ về chuyên môn, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đã sẵn sàng ứng phó với các 

tình huống có thể xảy ra, bảo đảm an toàn cho thân nhân, bệnh nhi và nhân viên y 

tế; hạn chế thấp nhất mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh đến hoạt động của bệnh 

viện. Đến thời điểm này, trang thiết bị, nhân lực, vật tư y tế, cơ sở vật chất của 

bệnh viện cơ bản đáp ứng tốt công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới. 

 

Thanh Thuận 

T3G  -  P. CTXH 

 

 

ĐỂ VIỆC ĐĂNG KÝ KHÁM, CHỮA BỆNH ĐƯỢC THUẬN TIỆN VÀ 

NHANH CHÓNG; QUÝ PHỤ HUYNH VUI LÒNG TẢI ỨNG DỤNG 

VIETNAM HEALTH DECLARATION (VHD) VÀ TIẾN HÀNH KHAI BÁO 

Y TẾ TẠI NHÀ TRƯỚC KHI ĐẾN BỆNH VIỆN THEO HƯỚNG DẪN SAU: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG 

VIETNAM HEALTH DECLARATION TẠI NHÀ 
 

Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng Vietnam health declaration (VHD) trên điện thoại 

 

Bước 2: Đăng nhập và khai báo đầy đủ thông tin trên ứng dụng VHD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bước 3: Tiến hành quét mã QR - Code tại bệnh viện để “check in” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 4: Nhân viên sẽ kiểm tra khai báo y tế của bạn trên ứng dụng VHD 

LƯU Ý: MỌI THẮC MẮC VUI LÒNG LIÊN HỆ TRỰC TIẾP NHÂN VIÊN TẠI  

              KHU VỰC KHAI BÁO Y TẾ ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ. 


