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Phiên bản 1.0
• Tra cứu các vùng đang thực hiện cách ly;

• Tra cứu các điểm dịch tễ;

• Tra cứu các điểm phong tỏa;

• Tra cứu các điểm tiếp xúc đang thực hiện cách ly tập trung;

• Tra cứu địa điểm các ca dương tính Covid-19;

• Tra cứu các địa điểm bệnh viện, trung tâm y tế, dịch tễ, trạm cấp cứu vệ tinh;

• Tra cứu các địa điểm bán khẩu trang, chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi.

Phiên bản 2.0
• Giao diện trực quan, dễ sử dụng

• Tra cứu thông tin theo Quận Huyện

• Tìm kiếm đường đi phù hợp, tránh các nơi có   
 nguy cơ lây nhiễm cao

• Hiển thị 3D, xoay bản đồ khi xem

• Thống kê số lượng theo từng đơn vị

• Chế buổi xem bản đồ buổi tối, chống mỏi mắt

• Định vị vị trí hiện tại

• Chế độ xem nhiều loại bản đồ

• Góp ý thông tin

• Chia sẻ thông tin một vị trí

• Đo khoảng cách từ một điểm đến vị trí có    
 nguy cơ lây nhiễm

NÂNG CẤP 
CÁC TÍNH 

NĂNG HỖ TRỢ 
NGƯỜI DÂN

NÂNG CẤP 
CÁC TÍNH 

NĂNG HỖ TRỢ 
NGƯỜI DÂN

Website: https://bando.tphcm.gov.vn/covid19



GIAO DIỆN BẢN ĐỒ

Trang 2

Các lớp 
thông tin

Menu

Các lớp bản đồ

Giới thiệu về bản đồ

Phóng to / thu nhỏ

La bàn

Đo khoảng cách

Vị trí hiện tại

Tìm địa điểm 
- thông tin

Kế hoạch
lộ trình

Số liệu
thống kê

Ranh giới
hành chính
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Cách 1: Cách 2:

Bước 1
Chọn biểu tượng 
trên bản đồ

Nhập địa chỉ cần tìm 
vào ô tìm kiếm; phần 
mềm sẽ tự động phát 
hiện và gợi ý các địa 
điểm đang tìm. Bản đồ 
sẽ tự động định vị và di 
chuyển đến khu vực 
bạn cần tìm.

Tra cứu thông tin:

Tìm vị trí hiện tại

Tìm vị trí cụ thể

TRA CỨU THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM, 
KHU VỰC LIÊN QUAN DỊCH COVID-19

Nhấn vào biểu 
tượng trên bản 
đồ, Phần mềm sẽ 
tự động di 
chuyển đến vị trí 
bạn đang đứng.

Bước 2
Hoặc nhấn chọn 
“Vị trí của bạn”, 
phần mềm sẽ tự 
động di chuyển 
đến vị trí bạn 
đang đứng.



Bật / tắt thông tin cần tra cứu:

Chọn biểu tượng 
ở bên dưới bản đồ để chọn các 
lớp thông tin cần tra cứu.

BẢN ĐỒ CUNG CẤP THÔNG TIN

 Ca dương tính Covid-19

 Điểm dịch tể

 Điểm phong tỏa

 Cơ sở y tế, trạm cấp cứu

 Vùng cách ly

 Địa điểm cung cấp nhu cầu  
 thiết yếu

Trang 4
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Chọn biểu tượng trên bản đồ 
để xem thêm thông tin

Chọn biểu 
tượng để chia 
sẻ thông tin 

địa điểm

Chọn biểu tượng
để góp ý, phản ánh về thông tin địa điểm

Chọn biểu tượng
để tìm đường đi đến vị trí được chọn 



CHỨC NĂNG TÌM LỘ TRÌNH DI CHUYỂN HẠN CHẾ 
NGUY CƠ DỊCH LÂY NHIỄM

Nhập điểm xuất phát và nhập 
điểm đến để tìm lộ trình thích hợp

Chọn biểu tượng 
ở bên dưới bản đồ để chọn chức 
năng tìm lộ trình di chuyển, hạn 
chế nguy cơ lây nhiễm

Bước 1

Bước 2
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Chọn biểu tượng
trên bản đồ để đo khoảng 
cách đến địa điểm có ca 
dương tính



KHU VỰC LIÊN QUAN DỊCH COVID-19
THEO RANH GIỚI  HÀNH  CHÍNH

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG 
THEO TỪNG ĐƠN VỊ

Chọn biểu tượng 
ở bên dưới góc phải bản đồ để hiển thị 
thông tin dịch tễ theo bản đồ ranh giới 
hành chính Thành phố.

Chọn biểu tượng 
ở bên dưới bản đồ để hiển thị thống kê 
số liệu Covid-19 tại TP. HCM
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CÁC CHẾ ĐỘ HIỂN THỊ BẢN ĐỒ KHÁC

Màn hình tiêu chuẩn Chế buổi xem bản đồ buổi tối, chống mỏi mắt

Hiển thị 3D, xoay bản đồ khi xem

Dữ liệu chuyên môn về phòng chống dịch được cung cấp bởi Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh (HCDC) 
và được cập nhật ngay sau khi có Thông cáo chính thức của HCDC.

Dữ liệu cập nhật hằng ngày Trang 8


