KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

TRUNG TÂM KHẢO THÍ
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TỜ KHAI Y TẾ
(Dành cho thí sinh và người nhà đến khu vực thi)

Thí sinh dự thi bắt buộc phải khai báo y tế trước khi vào phòng/khu vực thi
1. HỌ VÀ TÊN (Viết chữ in hoa): …………………………………………………..…Nam [ ], Nữ [ ]
2. Số CMND/CCCD:…………………………… ……Năm sinh:……………Điện thoại…………..….
3. Nơi ở:……………………………………..……………Phường/Xã/Thị trấn:………….......................
Quận/Huyện:…………………………….……..……….Tỉnh/Thành:…………......………………….
người nhà bỏ qua
người nhà bỏ qua
người nhà bỏ qua
4. Ngày thi:……………………………….Ca
thi:………………………Số
báo danh:………………….

5. Đến điểm thi: Xe máy: [ ], Ôtô gia đình [ ], Xe buýt: [

], Phương tiện khác:……………….…….

6. Ngày khởi hành:……………………………………Ngày về (dự kiến):……………………..……….
7. Trong vòng 14 ngày qua đến thời điểm hiện tại, Anh/Chị có xuất hiện các biểu hiện dưới đây:
Triệu chứng
a. Sốt:

Có

Không

b. Ho:
c. Khó thở:
d. Đau họng:

Triệu chứng
e. Nôn/buồn nôn:

Có

Không

g. Tiêu chảy:
h. Xuất huyết ngoài da:
i. Nổi ban ngoài da:

8. Trong vòng 14 ngày qua đến thời điểm hiện tại, Anh/Chị có đi qua các vùng/khu vực
(Xã/Huyện/Tỉnh) có dịch Covid-19:……………………………………………………………………..
9. Trong vòng 14 ngày qua đến thời điểm hiện tại, Anh/Chị có tiếp xúc với các đối tượng F1, F2
theo phân loại phòng dịch: Có: [ ], Không: [ ].
Thí sinh [CÓ] một trong các mục 7, 8 và 9 KHÔNG đến địa điểm thi và liên lạc với Trung tâm
Khảo thí ĐHQGHN: điện thoại 1900866891 hoặc email: khaothi@vnu.edu.vn để thay đổi ca thi.
10. Đến thời điểm hiện tại, Anh/Chị đã tiêm vacxin phòng dịch Covid-19: Có: [

], Không: [

]

♠ Tôi cam kết các thông tin trên là sự thật, tôi hiểu rằng khai báo sai thông tin có thể gây hậu quả
nghiêm trọng. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Trung tâm Khảo thí, các cơ quan thẩm
quyền và Pháp luật về các thông tin kê khai ở trên.
……………………, ngày….…..tháng.... năm 2021
Người khai báo
(Ký tên)
Thân nhiệt: ….….….. o C
(Cán bộ tiếp đón đo tại Điểm thi)
● Trong thời gian triển khai phòng dịch Covid-19, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN sẽ chuyển ca thi cho các thí sinh thuộc đối tượng
F0-F3, thí sinh đang sinh sống ở khu vực cách ly, các quận huyện đang thực hiện giãn cách phòng dịch. Truy cập cet.vnu.edu.vn
hoặc chuyencathi.dgnl.edu.vn để theo dõi thông tin Hướng dẫn mới nhất.
● Thí sinh chịu trách nhiệm về thông tin khai báo y tế. Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN có thể HỦY không công nhận kết quả thi
ĐGNL nếu phát hiện lận trong quá trình làm thủ tục dự thi. Thí sinh nộp Tờ khai y tế trước khi làm thủ tục dự thi.

