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Tuyên truyền đến CBCNV và Người thân cài đặt ứng dụng “Sổ sức
khoẻ điện tử” và “Cẩm nang phòng, chống Covid-19 trong đảm bảo an
toàn, vệ sinh lao động”.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Việt Nam nói chung
và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng, theo yêu cầu từ các cấp, ngành, địa
phương cần tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt “Sổ sức khoẻ
điện từ” và “Cẩm nang phòng, chống Covid-19”.

1. ỨNG DỤNG SỔ SỨC KHOẺ ĐIỆN TỬ
Ngoài cài đặt ứng dụng Bluezone, Chính phủ khuyến khích toàn dân cài ứng

dụng đối với “Sổ sức khoẻ điện tử”. CBCNV và người thân truy cập CH Play trên
điện thoại sử dụng Hệ điều hành Android hoặc App Store trên điện thoại Iphone, gõ
từ khoá “Sổ sức khoẻ điện tử” sau đó, tải và cài đặt ứng dụng.

Đường link cài đặt ứng dụng:
- App Store trên điện thoại Iphone.
- CH Play trên điện thoại Android.

Một số bước cài đặt ứng dụng Sổ sức khoẻ điện tử

Được biết, “Sổ sức khỏe điện tử” là một phần mềm sử dụng trên điện thoại
giúp khai báo và lưu lại thông tin sức khỏe của bản thân một cách cụ thể, chi tiết từ
các chỉ số tổng quan như: Độ đường huyết, nhịp tim, chỉ số BMI, tiền sử dị ứng,
phẫu thuật… Bên cạnh đó, ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” giúp cho nhân viên y tế
thu thập thông tin, giảm ùn tắc ở các điểm tiêm vắc-xin, hỗ trợ kịp thời các vấn đề
về sức khỏe cho người dân.

https://apps.apple.com/us/app/s%E1%BB%95-s%E1%BB%A9c-kh%E1%BB%8Fe-%C4%91i%E1%BB%87n-t%E1%BB%AD/id1555911794
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mohviettel.sskdt&hl=vi&gl=US
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Ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” là ứng dụng trên nền tảng thiết bị điện tử của
Bộ y tế giúp người dân Việt Nam biết và tự quản lý thông tin sức khỏe của bản thân,
chủ động trong việc phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe bản thân.

Với ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử, mỗi người dân Việt Nam đã tiêm chủng
Vắc xin Covid 19 sẽ có 1 "Chứng nhận tiêm chủng" điện tử bằng mã QR, kèm theo
giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin COVID-19 theo quy định của Bộ y tế….

2. CẨM NANG
PHÒNG
CHỐNG
COVID-19

Nhằm đẩy mạnh
tuyên truyền về phòng,
chống dịch Covid-19 đến
từng người lao động, đóng
góp vào công cuộc phòng,
chống dịch của cả nước,
Công ty xin gửi và tuyên
truyền đến CBCNV và
người thân cuốn sách “Cẩm
nang phòng, chống dịch
Covid-19 trong đảm bảo an
toàn, vệ sinh lao động” như:

Những dấu hiệu nhận
biết, các đường lây nhiễm
bệnh và cách để phòng,
tránh lây nhiễm Covid-19
cho bản thân và cộng đồng;
những lưu ý với cơ quan,
Doanh nghiệp và người lao
động để vừa đảm bảo an
toàn, vệ sinh lao động, vừa
phòng, chống dịch Covid-19
hiệu quả, sớm thích nghi, ổn
định hoạt động sản xuất, kinh doanh trong trạng thái bình thường mới.

Cụ thể hơn, cuốn cẩm nang đã hướng dẫn người sử dụng lao động cần làm gì
để phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc; Hướng dẫn phòng, chống dịch
Covid-19 cho người lao động phải đi công tác đến các khu vực có nguy cơ lây
nhiễm Covid-19; Thông điệp “5K, Vắc Xin + Công nghệ” của Thủ tướng Chính phủ.

Đường link Cẩm nang phòng, chống Covid-19.

http://vnbook.com.vn/books/Cam_nang_phong_chong_Covid-19/?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=31

