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1. Đăng nhập vào app 

 Bước 1: Hành khách mở app nCoV đã được cài đặt trên thiết bị di động 

 

 Bước 2: Chọn ngôn ngữ đăng nhập là tiếng việt hoặc tiếng anh bằng cách chạm 

vào cờ. 

 Bước 3: Nhập số điện thoại vào ô text 

 Bước 4: Nhận mã OTP gửi về số điện thoại và nhập vào ô mã xác thực OTP 
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 Bước 5: Xác nhận thông tin để đăng nhập thành công 

 

 Chú ý: Hành khách có thể chạm vào Gửi lại OTP để lấy lại mã OTP mới. 

2. Trang chủ 

- Xem giới thiệu thông tin về app bằng cách chạm vào icon ở góc trên phải màn hình. 
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- Thống kê số lượng phản ánh, nghi ngờ, kiểm dịch: 

 Phản ánh: Thống kê toàn bộ số lượng phản ánh của người dân ở tất cả các tỉnh 

thành khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh hoặc có đi từ vùng dịch về. 

 Nghi ngờ: Thống kê toàn bộ số lượng người dân bị nghi ngờ nhiễm bệnh (Những 

tờ khai có trạng thái nghi ngờ được kiểm duyệt). 

 Kiểm dịch: Thống kê số lượng người dân bị cách ly (Những tờ khai có trạng thái 

cách lý được kiểm duyệt). 

- Phần khai y tế nhập cảnh dành cho người nhập cảnh vào Việt Nam. 

- Phần khai y tế nội địa danh cho người dân trong nước khai báo. 

- Phần bản đồ khuyến cáo là hiển thị những khu vực đang có dịch bệnh ở gần vị trí của 

người dân. 

2.1. Khai báo y tế nhập cảnh 

 Bước 1: Chạm vào nút Khai y tế nhập cảnh trên trang chủ 
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 Bước 2: Điền đầy đủ thông tin trong form. Với những trường có dấu * là trường 

bắt buộc nhập. Có thể chọn ngôn ngữ khai báo bằng cách chạm vào các lá cờ ở 

phía cuối. 
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 Bước 3: Gửi tờ khai. 
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Chú ý:  

 Để xem hướng dẫn cách nhập thông tin hành khách có thể chạm vào icon dấu ? ở 

góc trên phải màn hình. 



Tài liệu hướng dẫn sử dụng APP Phòng chống dịch bệnh COVID-19 

 

9 

 

 Sau khi gửi thông tin hành khách có thể cập nhật lại thông tin tờ khai. 

2.2. Khai y tế nội địa 

- Phần này dùng cho người dân ở trong nước khai báo y tế. 

 Bước 1: Chạm vào nút Khai y tế nội địa ngoài trang chủ 
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 Bước 2: Lựa chọn ngôn ngữ khai báo là tiếng anh hoặc tiếng việt bằng cách chạm 

vào lá cờ ở trên đầu. 

 Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin vào form. Với các trường có dấu * là trường 

bắt buộc điền. 

 

 Bước 4: Gửi tờ khai 

 Bước 5: Sau khi gửi tờ khai thành công sẽ lưu lại lịch sử khai báo. Chạm vào nút 

Lịch sử ở góc trên phải màn hình để xem lịch sử khai báo. 

3. Tờ khai của tôi 

- Hiển thị danh sách các tờ khai do tài khoản đăng nhập đã nhập 

 Bước 1: Chạm vào nút Tờ khai của tôi ngoài trang chủ 
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- Hiển thị màn hình danh sách mã QR các tờ khai do người dùng nhập ở form khai y tế 

nhập cảnh và khai y tế nội địa. 
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4. Quản lý điểm kiểm soát dịch của bạn 

- Phần này dùng để người dùng có thể thêm mới điểm kiểm soát dịch và xem được danh 

sách các hành khách đã checkin tại điểm kiểm soát của mình. 

4.1. Thêm mới điểm kiểm soát dịch 

 Bước 1: Chạm vào nút Điểm kiểm soát dịch của bạn ngoài trang chủ 
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 Bước 2: Thực hiện thêm mới điểm kiểm soát dịch : Nhập đầy đủ các thông tin vào 

màn hình đăng ký điểm kiểm soát dịch 

Trong đó, Các trường có dấu (*) là bắt buộc nhập: 
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 Bước 3: Click btn Đăng ký để hoàn tất việc đăng ký điểm kiểm soát dịch 
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- Danh sách điểm kiểm soát dịch được hiển thị ngoài danh sách: Click vào dấu ( + ) như 

hình dưới để tiếp tục thêm mới điểm kiểm soát dịch. 
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4.2. Xem danh sách hành khách  

Bước 1: Click vào btn  để xem danh sách hành khách đã checkin, checkout ở 

điểm kiểm soát của bạn. 

 

Bước 2: Click vào tab đang ở/ đã rời khỏi để xem danh sách hành khách đã checkin/ 

checkout 
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Bước 3: Click btn  để xem chi tiết hành khách và thực hiện checkin/ checkout 

cho hành khách đó. 
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5. Phản ánh 

- Phần này dùng để hành khách có thể phản ánh các trường hợp bị nghi ngờ mắc bệnh 

hoặc đi từ vùng dịch về ở tỉnh thành của mình đang sinh sống hoặc tỉnh thành khác. 

 Bước 1: Chạm vào mục phản ánh ở cuối trang 

 

 Bước 2: Điền các thông tin vào form. Với các trường có dấu * là trường bắt buộc. 

 Bước 3: Xác nhận để gửi đi 

6. Khuyến cáo 

- Phần này giúp hành khách có thể xem được các khuyến cáo của bộ y tế về cách phòng 

chống dịch bệnh COVID-19. 

 Bước 1: Chạm vào mục khuyến cáo ở cuối trang 
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 Bước 2: Xem các thông tin khuyến cáo 

7. Tài khoản 

- Phần này dành cho hành khách cập nhật thông tin cá nhân. 

 Bước 1: Chạm vào mục tài khoản ở phía cuối trang. 
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 Bước 2: Điền đầy đủ thông tin vào form 

 Bước 3: Cập nhật thông tin 

8. Quét mã QR dành cho hành khách 

- Phần này hành khách có dùng để quét mã QR tại cửa khẩu. 

 Bước 1: Chạm vào mục quét mã QR  

 Bước 2: Chạm vào nút Quét mã QR 
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 Bước 3: Thực hiện quét mã QR tại cửa khẩu 

 Bước 4: Sau khi quét mã xong sẽ link sang phần nhập khai báo y tế nhập cảnh và 

hành khách không phải chọn cửa khẩu trong form khai báo nữa. 



Tài liệu hướng dẫn sử dụng APP Phòng chống dịch bệnh COVID-19 

 

23 

 

 

 Bước 5: Thực hiện nhập thông tin còn lại như mục 2.1 

8.1. Điểm đến gần bạn 

- Phần này hiển thị danh sách các điểm đến gần với vị trí của hành khách. Hành khách có 

thể checkin hoặc checkout tại các địa điểm đó. 

 Bước 1: Chạm vào mục quét mã QR ở cuối trang 

 Bước 2: Trong tab điểm đến gần bạn hành khách thực hiện checkin địa điểm bằng 

cách chạm vào nút checkin trên mỗi địa điểm đó. 



Tài liệu hướng dẫn sử dụng APP Phòng chống dịch bệnh COVID-19 

 

24 

 

 

 Bước 3: Hành khách sau khi checkin có thể checkout tại điểm đến đó. 

8.2. Lộ trình của bạn 

- Phần này quản lý lộ trình mà hành khách từng đi qua. Sau khi checkin địa điểm ở mục 

6.1 thì địa điểm đó sẽ hiển thị trong phần lộ trình. Tại đây hành khách cũng có thể 

checkin hoặc checkout địa điểm. 

 Bước 1: Chạm vào mục quét mã QR ở cuối trang 

 Bước 2: Chọn tab lộ trình của bạn. 
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9. Quét mã QR dành cho nhân viên cửa khẩu 

- Phần này dành cho nhân viên cửa khẩu thực hiện quét mã QR của hành khách để cập 

nhật trạng thái. 

 Bước 1: Đăng nhập vào app với tài khoản có quyền là nhân viên cửa khẩu. 

 Bước 2: Chọn mục quét QR ở cuối trang. 

 Bước 3: Chọn nút Quét mã QR và thực hiện quét mã của hành khách. Mỗi 1 hành 

khách sẽ có 1 mã QR riêng. Nếu hành khách đã có khai báo y tế nhập cảnh thì sẽ 

hiện thông tin tờ khai cho nhân viên cửa khẩu thực hiện thay đổi trạng thái tờ khai. 
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 Bước 4: Thay đổi trạng thái của tờ khai. 

10. Quét mã QR dành cho nhân viên checkin, checkout tại điểm đến 

- Phần này dành cho nhân viên tại điểm đến của hành khách quản lý danh sách hành 

khách đã checkin.  

 Bước 1: Đăng nhập vào app với tài khoản có quyền là quản lý checkin, checkout 

tại điểm đến. 

 Bước 2: Chọn mục quét QR ở cuối trang. 
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 Bước 3: Xem danh sách hành khách đã checkin tại điểm đến. 

 Bước 4: Để quét mã QR checkin, checkout cho hành khách: 

- Vào mục tài khoản của hành khách 

- Quét mã QR của hành khách. 

- Nếu khách hàng đã checkin, checkout thì sẽ hiện thông tin như ảnh: 
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