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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai ứng dụng công nghệ
trong hỗ trợ quản lý cách ly y tế tại nhà
trong phòng, chống Covid-19

nh g i:
-

Sở Y tế;
Sở Thông tin và Truyền thông;
UBND - BCĐ các huyện, thị xã, thành phố;
Viettel Gia Lai.

Để công tác giám sát, theo d i, thống k ối v i các tr ờng hợp F2 (ng ời tiếp
xúc v i ng ời nghi nhiễm Covid -19) và các tr ờng hợp sau khi th c hiện cách ly tập
trung ang ợc áp dụng hình thức cách ly tại nhà thuận lợi, ch nh ác; hiện nay, ứng
dụng khai báo y tế (https://tokhaiyte.vn) Vietnam Health Declaration (viết tắt là
VHD) ã phát triển chức năng hỗ trợ giám sát, theo dõi tình trạng sức khỏe hàng
ngày và có biện pháp hỗ trợ khi có dấu hiệu sức khỏe bất th ờng ối v i các tr ờng
hợp cách ly tại nhà. Nhằm tăng c ờng s dụng các giải pháp công nghệ phục vụ
phòng, chống dịch Covid - 19 tr n ịa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Sở Y tế khẩn tr ơng làm việc v i các ơn vị tr c thuộc của Bộ Y tế ể ợc
cung cấp ầy ủ tài khoản trên hệ thống https://tokhaiyte.vn cho các trạm y tế và các
cơ quan có chức năng giám sát các tr ờng hợp cách ly tại nhà ể phục vụ việc khai
thác thông tin y tế, x lý phản ánh, hỗ trợ việc giám sát, theo dõi. Hoàn thành việc
cấp tài khoản trên hệ thống
cn
8/2021.
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ban Chỉ ạo phòng, chống
dịch Covid-19 cấp huyện: Tăng c ờng việc chỉ ạo, theo dõi, ôn ốc các trạm y tế
và các cơ quan li n quan trong việc s dụng hệ thống VHD ể quản lý các tr ờng
hợp cách ly tại nhà. Yêu cầu tr ờng hợp cách ly tại nhà (có s dụng iện thoại thông
minh) sau khi có quyết ịnh cách ly, phải cài ặt ứng dụng VHD và th c hiện khai
báo thông tin ịnh kỳ qua ứng dụng VHD theo quy ịnh. Đối v i các trạm y tế và các
cơ quan có chức năng giám sát, theo d i các tr ờng hợp cách ly tại nhà, phải th ờng
xuyên s dụng hệ thống ể nắm bắt thông tin và có các giải pháp hỗ trợ, x lý kịp
thời ối v i các tr ờng hợp ảy ra tình trạng sức khỏe bất th ờng.
3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp v i Sở Y tế, Viettel Gia Lai
tổ chức tập huấn s dụng hệ thống cho viên chức, nhân viên ngành Y tế của tỉnh, các
cơ quan, ơn vị liên quan tr n ịa bàn tỉnh hoàn thành trong tháng 8/2021.
Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp v i Cục Tin học hóa
- Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, ơn vị li n quan nghiên cứu, triển khai
th c hiện, làm ầu mối tổng hợp báo cáo kết quả việc ứng dụng phần mềm khai áo
y tế trong công tác hỗ trợ quản lý cách ly y tế tại nhà tr n ịa bàn tỉnh theo quy ịnh.
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Nhận ợc công văn này, y u cầu các cơ quan, ơn vị, ịa ph ơng khẩn tr ơng
triển khai th c hiện./.
Nơi nhận:
- Nh tr n (th c hiện);
- Bộ hông tin và ruyền thông;
- Bộ Y tế;
(báo cáo)
- B V ỉnh ủy;
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh;
- Chủ tịch, các PC UBND tỉnh;
- Ban uy n giáo ỉnh ủy;
- Các sở, an, ngành của tỉnh;
- Báo ia ai; Đài P -TH Gia Lai;
- ãnh ạo Văn phòng UBND tỉnh;
- u: V ,
VX.
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