Thăm Khám Qua Video Sử Dụng
Zoom trên Smartphone
1 Tải ứng dụng Zoom Cloud Meetings

Quý vị có thể tìm thấy các ứng dụng này trên App Store (iPhone) hoặc Google Play (Android)

2 Cài Đặt & Thử Nghiệm
Hãy thực hiện các bước sau để chuẩn bị cho buổi thăm khám qua video của quý vị. Phải đảm
bảo việc cài đặt trước buổi thăm khám!
Thử Nghiệm Kết Nối Video
Xem zoom.us/test. Khi trang Meeting Test mở ra, hãy tham gia bằng cách ấn vào nút Tham
Gia (Join) màu xanh dương để mở ứng dụng Zoom, sau đó hãy nhập họ và tên của quý vị khi
được hỏi. Hãy cho phép ứng dụng truy cập máy ảnh và micrô. Tham gia vào cuộc họp với video
đã được bật lên. Kết nói audio bằng cách chọn “gọi bằng dụng cụ audio.” (call via device
audio).

Kết nối thành công khi quý vị thấy bản thân mình trên màn hình. Đây chỉ là một thử nghiệm, vì
thế không ai khác sẽ tham gia cùng với quý vị. Để kết thúc việc thử nghiệm, nhấn nút Rời Khỏi
(Leave) ở góc phải bên trên.

3 Vào Buổi Thăm Khám Qua Video
Hãy sẵn sàng tham gia buổi nói chuyện trên Zoom ít nhất 5 phút trước lịch hẹn của quý vị.
Tham Gia vào Buổi Thăm Khám Qua Video
Hãy mở ứng dụng Zoom, nhấn vào “Tham gia vào Buổi Nói Chuyện” (Join a Meeting), và tiến
hành nhập 10 số ID mà người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã gửi trước cho quý vị
bằng email hoặc điện thoại.
Ví dụ: 123-456-7890

Nếu được hỏi, nhấn mở Zoom và nhập họ tên của quý vị.
Đợi đến Thời Gian Buổi Nói Chuyện

Quý vị sẽ được đặt vào phòng chờ một cách tự động. Khi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc
sức khỏe chấp nhận, quý vị hãy bật video của mình lên nếu nó vẫn chưa được bật lên.
Đừng quên kết nối với audio. Nếu không thấy bảng điều khiển, thì chỉ cần gõ nhẹ lên màn
hình. Video của quý vị sẽ xuất hiện bên góc phải bên dưới.
Một khi buổi nói chuyện video hoàn tất, nhấn nút “Rời Khỏi” (Leave) bên góc phải bên trên
để rời buổi nói chuyện.

Vui lòng Chú ý:
Nếu quý vị gặp trở ngại về mặt kỹ thuật không thể xử lý, vui lòng liên hệ với
phòng khám để xếp lịch lại hoặc chuyển đổi Buổi Thăm Khám Qua Video
thành nói chuyện qua điện thoại hoặc cuộc hẹn gặp mặt trực tiếp.
Để tránh các khoản chi phí phát sinh thêm từ nhà cung cấp dịch vụ di động,
hãy sử dụng kết nối Wi-Fi cho các Buổi Thăm Khám Qua Video của quý vị.
Trong suốt Buổi Thăm Khám Qua Video, quý vị hãy ở một nơi riêng tư, yên
tĩnh và tránh bị xao lãng.

Hãy sử dụng cùng một thiết bị mà quý vị đã dùng để thử nghiệm kết nối cho Buổi Thăm
Khám Qua Video của quý vị!

