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HƯỚNG DẪN 
KHAI BÁO Y TẾ BẰNG QUÉT MÃ QR-CODE  

KHI ĐẾN TRƯỜNG LÀM VIỆC, HỌC TẬP TRỞ LẠI 

 

Để thuận tiện cho việc khai báo y tế cho 

quý khách hàng, cán bộ, nhân viên, giáo viên 

và học sinh, sinh viên khi đến trường liên hệ 

công tác, làm việc và học tập trở lại, Trường 

Trung cấp Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh thông 

báo, hướng dẫn cách khai báo y tế bằng quét 

mã QR-Code như sau: 

1. Quý khách hàng, đối tác, thầy cô giáo, 

cán bộ, nhân viên và học sinh sinh viên trước 

khi đến trường liên hệ công tác, làm việc và 

học tập cần cài đặt phần mềm PC-Covid trước 

ở nhà(làm 1 lần duy nhất) 

2. Khi đến trường thực hiện quét mã 

QR-Code(hình bên) và bắt đầu khai báo y tế. 

3. Trình hình ảnh mã QR Code kết quả 

khai báo để bảo vệ kiểm tra trước khi vào 

trường. 

Chú ý: Thực hiện yêu cầu mở cửa dần 

dần của UBND Thành phố, quý thầy cô, cán 

bộ, nhân viên và HSSV chỉ đến trường làm 

việc, học tập theo lịch làm việc, giảng dạy và 

thời khoá biểu học tập từng lớp cụ thể. Đề 

nghị thầy cô, cán bộ, nhân viên và học sinh 

sinh viên theo dõi lịch làm việc và thời khoa 

biểu hàng tuần./. 

Trân trọng! 

 

Nơi nhận: 

- Quý khách hàng, phụ huynh,  

- Thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên, 

- Học sinh sinh viên.  

  Để thực hiện. 

HIỆU TRƯỞNG 

 
TS. Đặng văn Sáng 

 


