VIETNAMESE

Preparing for your first Telehealth appointment
Thiết Lập Đầu Tiên Chuyến Thăm Sức Khoẻ Từ Xa Của Quý Vị
 Cuộc hẹn chuyến thăm Sức Khỏe Từ Xa của quý vị sẽ đối thoại qua video.
 Quý vị cần có máy vi tính, máy vi tính bảng hoặc điện thoại smartphone. Tùy quý vị chọn loại nào, nó
phải có máy ảnh phía trước để bác sĩ nhìn thấy quý vị.
 Quý vị sẽ dùng một chương trình/ứng dụng có tên Zoom để kết nối cuộc hẹn của quý vị.
Zoom là gì? Zoom là một hệ thống hội nghị video tuân thủ bảo mật thông tin sức khỏe (HIPAA)
để bác sĩ bệnh viện UW được chuyến thăm sức khoẻ từ xa của quý vị.
 Trước chuyến thăm sức khoẻ từ xa đầu tiên, quý vị cần thực hiện vài bước để thiết lập hội nghị
video (Zoom). Xem các bước dưới đây.
 Khi bắt đầu đối thoại chuyến thăm sức khoẻ từ xa của quý vị, chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị cho số điện
thoại liên lạc khác chỉ dùng trong trường hợp bị gián đoạn.
Nếu quý vị có trở ngại hoặc cần hỗ trợ thiết lập, hãy liên lạc dịch vụ của chúng tôi tại số:
206-520-8963

Trước chuyến thăm sức khoẻ từ xa đầu tiên của quý vị:
BƯỚC 1

Nếu quý vị dùng máy tính bảng hoặc điện thoại smartphone, quý vị phải dùng cửa hàng Apple
App hoặc trên Google để tải xuống (download) Zoom.

BƯỚC 2

Quý vị sẽ nhận một liên kết từ eCare hoặc tin nhắn văn bản (text) của thông tin về cách kết nối
với cuộc hẹn của quý vị.
Khi đến giờ hẹn, làm theo liên kết này để đến trang web Zoom.
Nếu quý vị chưa bao giờ dùng hội nghị video (Zoom) trước đây, vui lòng cho mình thêm thời
gian để chuẩn bị.

BƯỚC 3

Nếu dùng máy vi tính: Nếu có gợi ý, hãy chọn Zoom.
Trên điện thoại smarphone/máy vi tính bảng: Nếu có gởi ý, hãy chọn dùng Zoom app để mở liên
kết.

CHUẨN BỊ CHUYẾN KHÁM SỨC KHỎE TỪ XA QUA VIDEO ZOOM

LƯU Ý: Miễn phí dùng Zoom. Quý vị không cần thiết lập trương mục riêng tư.
BƯỚC 4

Trên màn sẽ yêu cầu quý vị điền tên. Vui lòng điền đúng Tên và Họ.

BƯỚC 5

Quý vị sẽ được hỏi dùng âm thanh/tiếng nghe để kết nối.
Máy vi tính bảng hoặc điện thoại
smartphone:

Máy Vi Tính:
Chúng tôi khuyên dùng máy vi tính âm thanh.

Chúng tôi khuyên dùng:

Bật loa để nghe người
khác

gọi âm thanh
thiết bị
Âm thanh máy vi tính

Gọi trên Internet

quay số

Tham gia cuộc họp
quay số

Nếu quý vị chọn Quay Số, một danh sách
các số sẽ xuất hiện. Quý vị có thể gọi bất
kỳ số nào trong danh sách này.

Nếu máy tính không có mi cờ rô hoặc loa, quý vị có
thể dùng điện thoại để phát âm thanh:
•

Chọn "Gọi Điện thoại ". Một danh sách các số
sẽ xuất hiện. Gọi bất kỳ một trong số này:

Điện thoại

âm thanh máy vi tính

số cuộc họp
ID người tham gia

•
•

Quý vị sẽ được yêu cầu điền ID cuộc
họp, theo sau là #.
Quý vi điền ID tham gia (theo sau là #)
hoặc quý vị chỉ cần bấm # để tiếp tục.

•
•

Quý vị sẽ được yêu cầu điền ID cuộc họp, theo
sau là #.
Quý vi điền ID tham gia (theo sau là #) hoặc
quý vị chỉ cần bấm # để tiếp tục.

CHUẨN BỊ CHUYẾN KHÁM SỨC KHỎE TỪ XA QUA VIDEO ZOOM

BƯỚC 6

Kiểm tra thiếp lập hội nghị video của quý vị.
.

•
•

Đảm bảo mi cờ rô và loa không bị tắt tiếng.
Đảm bảo luồng video mở ra. Quý vị cần phải bấm vào Bắt đầu Video “Start
Video” trên màn dụng cụ.

Màn dụng cụ của quý vị sẽ giống như màn hình duới đây:
MÁY VI TÍNH:

(Quý vị cần dùng dụng cụ chuột (mouse) di chuyển đến cửa sổ Zoom để xuất hiện màn hinh)

MÁY VI TÍNH BẢNG hoặc ĐIỆN THOẠI SMARTPHONE:

LÀM

Bây giờ quý vị có thể bắt đầu chuyến thăm sức khỏe từ xa của quý vị.

XONG!

GHI CHÚ:
Nếu bác sĩ không thấy quý vị hoặc không nghe, bác sĩ dùng số điện thoại quý vị đã cho trong
lúc khởi đầu để gọi quý vị.
Nếu quý vị dùng cùng một thiết bị của chuyến thăm sức khoẻ từ xa trong tương lai, quý vị đã
thiết lập rồi. Quý vị chỉ thực hiện thiết lập một lần cho mỗi thiết bị mới.

Nếu quy vị có trở ngại hoặc cần hỗ trợ, xin vui lòng liên lạc với dịch vụ chúng tôi tại số:
206-520-8963.

