
Về Giấy Tờ Liên Quan Đến Chứng Nhận Dưỡng Bệnh  

(Dành Cho Người Không Thuộc Đối Tượng Cần Nộp Thông Báo) 

 

Đối với những người đã được chuẩn đoán kể từ sau ngày 26/9/2022, chỉ những người có 1 trong 4 

điều kiện dưới đây sẽ là đối tượng mà y/bác sĩ cần phải nộp thông báo nhiễm bệnh (thông báo ca 

nhiễm) căn cứ theo Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm. 

 

１．Người trên 65 tuổi  

２．Người cần phải nhập viện 

３．Người đang mang thai 

４．Người có nguy cơ chuyển bệnh nặng※được chỉ định cần sử dụng thuốc điều trị Covid-19, hoặc 

người có nguy cơ chuyển bệnh nặng được chỉ định cần thở oxy do nhiễm Covid-19.  

※Các yếu tố gây nguy cơ chuyển bệnh nặng: u ác tính, bệnh hô hấp mãn tính, bệnh thận mãn tính, 

bệnh tiểu đường, bệnh huyết áp cao, bệnh máu nhiễm mỡ, bệnh tim mạch, bệnh xuất huyết mạch máu 

não, béo phì (chỉ số BMI từ 30 trở lên), hút thuốc lá, trạng thái suy giảm miễn dịch. 

 

・Đối với những người đã được chuẩn đoán kể từ sau ngày 26/9/2022 và không thuộc đối tượng cần 

phải nộp thông báo nhiễm bệnh thì sẽ không được cấp giấy chứng nhận dưỡng bệnh hoặc chứng 

nhận dưỡng bệnh trên hệ thống app My HER-SYS. 

・Hiện nay không yêu cầu phải đính kèm giấy chứng nhận dưỡng bệnh trong trường hợp cần sử dụng 

để yêu cầu công ty bảo hiểm thanh toán tiền trợ cấp,v.v. mà sử dụng giấy tờ thay thế khác để xác 

nhận việc đã bị nhiễm Covid-19. Xin quý vị tự liên hệ đến công ty bảo hiểm mà quý vị có ký hợp 

đồng để hỏi về giấy tờ có thể sử dụng thay thế cho giấy chứng nhận dưỡng bệnh. 


