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TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH  

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH 

------------------------------------- 

PHIẾU KHAI BÁO DỊCH TỄ 
BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP 

 

Đề nghị Ông / Bà (Anh / Chị) đánh dấu  vào ô tương ứng 
 

Họ và tên: .........................................................................................................................Tuổi: ...........................Giới:  Nam  ;    Nữ            

Địa chỉ thường trú: Số nhà:......................Đường phố/ Thôn:........................................... Xã/Phường .................................................... 

                                  Quận/Huyện........................................................Tỉnh/ Thành phố................................................................................... 

Nghề nghiệp:................................................ Điện thoại DĐ:................................................ Điện thoại CĐ:.................................................. 

Đơn vị công tác:.......................................................................................................................................................................................................................... 

Thời điểm khai báo:           lúc .............. giờ .................phút            ngày ............... tháng .............năm .......................................... 

1. Tiền sử triệu chứng: 

1.1. Trong 02 ngày gần đây, Ông / Bà (Anh / Chị) có biểu hiện các triệu chứng liệt kê dưới đây không ? 

+) Sốt: Không  ;     Có    +) Ho: Không  ;     Có   

+) Khó thở: Không  ;     Có    +) Đau mỏi người Không  ;     Có   

+) Triệu chứng khác:   

 Không  ;     Có   (Ghi rõ)………………………………….…………...…………….………………………… 

1.2. Các triệu chứng trên xuất hiện khi Ông / Bà (Anh / Chị) đang ở đâu ? 

+) Tại nơi cư trú   ;     +) Tại nơi làm việc  ;    

+) Nơi khác            (Ghi rõ) ……………………………………………………………………..………………….………………...…… 

2. Tiền sử bệnh: 

2.1. Trong 02 ngày gần đây, Ông / Bà (Anh / Chị) có đi khám bệnh ở đâu? 

 Không  ; Có    Nơi khám: ………………………………………..…..….…….……………… 

           Chẩn đoán: …………………………………………………..…..……….…… 

2.2. Trong 02 ngày gần đây, Ông / Bà (Anh / Chị) đã sử dụng loại thuốc nào? 

+) Thuốc hạ sốt: Không  ;       Có   (Ghi tên thuốc)..……..…………………………..….………………………… 

+) Thuốc khác:                 Không  ;       Có   (Ghi tên thuốc)..……..…………………………..….………………………… 

3. Tiền sử dịch tễ: 

3.1. Trong vòng 14 ngày trước khi có biểu hiện các triệu chứng kể trên, Ông / Bà (Anh / Chị) đã lưu trú, 

du lịch hoặc quá cảnh ở Quốc gia nào: 

 Không:  ; 

 

Có:     Tên Nước: …………………………… .……………..……….………..…… 

  Ngày trở về Việt Nam:…………........ .................................................…... 

3.2. Trong vòng 14 ngày trước khi có biểu hiện các triệu chứng kể trên, Ông / Bà (Anh / Chị) đã đến 

tỉnh / thành phố nào của Việt Nam: 

Không:  ; 

 

Không rõ:  ; Có:   Nơi đến: ………………………………..…………………………………….. 

              Ngày trở về nơi cư trú: ……………………….……………..……………. 
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3.3. Trong vòng 14 ngày trước khi có biểu hiện các triệu chứng kể trên, Ông / Bà (Anh / Chị) đã tiếp xúc 

(trực tiếp, tụ tập chỗ đông người, cùng chuyến xe, cùng máy bay...) với đối tượng nào sau đây: 

F0 

Người đã được xác 

định mắc Covid-19 

Không   ;         Không rõ   ;     

Có          (Ghi họ tên và quan hệ xã hội với người đã tiếp xúc)…………..………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

↓  

F1 

Người tiếp xúc 

với trường hợp F0 

Không   ;         Không rõ   ;     

Có          (Ghi họ tên và quan hệ xã hội với người đã tiếp xúc)…………..………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

↓  

F2 

Người tiếp xúc 

với trường hợp F1 

Không   ;         Không rõ   ;     

Có          (Ghi họ tên và quan hệ xã hội với người đã tiếp xúc)…………..………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

↓  

F3 

Người tiếp xúc 

với trường hợp F2 

Không   ;         Không rõ   ;     

Có          (Ghi họ tên và quan hệ xã hội với người đã tiếp xúc)…………..………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

↓  

F4 

Người tiếp xúc 

với trường hợp F3 

Không   ;         Không rõ   ;     

Có          (Ghi họ tên và quan hệ xã hội với người đã tiếp xúc)…………..………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tôi xin cam đoan những khai báo trên là đúng sự thật. 
 

 

                                                                                                 Thái Bình, ngày……… tháng………năm…………..… 

                                                                                                                    NGƯỜI KHAI BÁO 

                                                                                                                      (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 


