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HƯỚNG DẪN  KHAI BÁO TỜ KHAI Y TẾ BẮT BUỘC  

 

Theo quy định của bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tất cả các cá nhân đến thăm, khám 

chữa tại bệnh viện phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc. Để thực hiện khai báo y tế, các cá 

nhân thực hiện theo các bước sau: 

 Bước 1: Quý khách thực hiện mở trình duyệt Chorme, Firefox, Safari … trên máy 

tính hoặc thiết bị di động. Sau đó, truy cập vào Hệ thống quản lý tờ khai y tế bắt 

buộc theo địa chỉ website https://tokhaiyte.benhvien108.vn/ 
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 Bước 2: Đọc kỹ, khai báo thông tin cá nhân, lựa chọn câu trả lời tương ứng với các 

câu hỏi và điền chính xác các thông tin vào các ô trong biểu mẫu khai báo y tế (ô có 

dấu sao “*” biểu thị việc bắt buộc phải nhập. 

 Bước 3: Nhập mã xác thực vào ô cuối cùng của biểu mẫu khai báo: 

 

Lưu ý: Nếu mã bảo vệ bị che khuất, bị mờ hoặc khó nhận biết được thì hãy bấm vào nút 

refresh để lấy mã mới. 

 Bước 4: Nhấn nút “Gửi tờ khai”, chờ cho đến khi màn hình sẽ xuất hiện thông báo: 
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 Nếu màn hình hiển thị thông báo “Trân trọng cảm ơn quý khách đã hoàn thành việc 

khai báo y tế”, quý khách đã khai báo y tế thành công; 

 

 Nếu màn hình hiển thị thông báo “Mời bạn gặp nhân viên y tế để được hỗ trợ”, quý 

khách cần tìm ngay đến nhân viên y tế gần nhất để được nghe hướng dẫn hỗ trợ. 
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 Bước 5: Đến nơi làm việc của kiểm dịch y tế để xác nhận bạn đã khai báo y tế; 

Nếu cần biết thêm chi tiết về việc khai báo y tế, quý khách hãy liên hệ với kiểm dịch viên 

y tế tại bệnh viện. 

 

HÀNH ĐỘNG KHAI BÁO Y TẾ CỦA QUÝ KHÁCH ĐÃ GIÚP BẢO VỆ SỨC 

KHOẺ CHO CỘNG ĐỒNG. XIN ĐƯỢC CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ THỰC 

HIỆN CÔNG TÁC KHAI BÁO THÔNG TIN Y TẾ. 

 


