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1.1
ĐĂNG KÝ MÃ QR ĐỊA ĐIỂM
(Đối với đơn vị chưa có mã QR)

1.2
ĐĂNG KÝ MÃ QR ĐỊA ĐIỂM
(Đối với đơn vị đã có mã QR)

Tiếp tục sử dụng mã QR đã 
khai báo từ hệ thống Y tế HCM.

Đăng ký mã QR tại địa chỉ
https://antoan-covid.tphcm.gov.vn

Bước 1:
Chọn                               trên menu
hoặc chọn                                            tại trang chủ

Bước 2:
Nhập chính xác và đầy đủ các thông tin vào mẫu 
đăng ký và chọn “Gửi yêu cầu”.

Bước 3:
Nhận thông tin tài khoản và mật khẩu qua email đã 
đăng ký.

Mã QR tổ chức

Đăng ký Mã QR tổ chức

In và dán mã QR tại điểm ra vào
hoặc điểm check in của đơn vị.

Bước 1:
Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu đã 
được cấp.

Bước 2: Chọn  
Tiếp tục chọn
trên thanh Menu bên trái màn hình.

Bước 3:
Tại mục “DANH SÁCH MÃ QR ĐỊA ĐIỂM”,
chọn
để tải mã QR và dán tại điểm ra vào hoặc điểm check 
in của đơn vị.

Quản lý đơn vị

Thông tin đơn vị

Tải mã QR



Thiết lập người kiểm soát vào ra

Đăng ký Mã QR tổ chức

Người kiểm soát vào ra tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 
chọn chức năng “Quét mã QR” trên ứng dụng PC-COVID để 
kiểm tra mã QR cá nhân của nhân viên và khách đến giao dịch, 
liên hệ công tác. Việc kiểm soát có thể được thực hiện trên 
thiết bị thông minh hoặc thiết bị đầu đọc QR chuyên dụng kết 
nối với trang Quản lý địa điểm tại địa chỉ 
https://qr.pccovid.gov.vn.

Bước 1:
Truy cập https://qr.pccovid.gov.vn/qldd
chọn một địa điểm và chọn biểu tượng
để chia sẻ địa điểm.

Bước 2:
Tại mục “Quản lý chia sẻ địa điểm”, nhập số điện 
thoại của lễ tân/bảo vệ đơn vị và chọn vai trò 
“Người kiểm soát vào ra”.
Chọn
để hoàn thành việc thiết lập Người kiểm soát vào ra.

Chia sẻ địa điểm
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QUÉT MÃ QR 



3
GIÁM SÁT, KIỂM TRA DANH SÁCH RA VÀO ĐỊA ĐIỂM 

Bước 1: Chọn
Tiếp tục chọn
tại thanh menu bên trái.

Bước 2:
Lọc/tìm kiếm người đã check in theo các tiêu chí.

Đơn vị thực hiện kiểm tra, giám sát lượt check in 
của nhân viên và khách đến giao dịch, liên hệ 
công tác tại các địa điểm của đơn vị qua
“Danh sách check in”.

Quản lý nhân viên

Danh sách check in

Bước 1: Chọn
Tiếp tục chọn
tại thanh menu bên trái.

Bước 2: Chọn các thông tin đánh giá gồm lĩnh vực 
hoạt động, loại hình hoạt động, khu vực.

Bước 3: Thực hiện đánh giá bằng cách chọn Đạt 
hoặc Không đạt ở từng tiêu chí cụ thể.

Bước 4: Chọn
để gửi Phiếu đánh giá đến các cơ quan quản lý 
nhà nước.

Đơn vị thực hiện đánh giá mức độ an toàn trong 
phòng, chống dịch Covid-19 và gửi tờ khai đánh 
giá tới các cơ quan quản lý để thực hiện hậu 
kiểm hoạt động của đơn vị tại “Phiếu đánh giá 
AT Covid của TC-DN” trên hệ thống
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ĐÁNH GIÁ AN TOÀN

Tờ khai an toàn Covid

Phiếu đánh giá AT Covid của TC-DN

Gửi đánh giá


