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Electronic Visit Verification (EVV) đang dùng ứng dụng di động CareAttend  
EVV là gì? 
Electronic Visit Verification được quy định trong 21st Century Cures Act, một luật liên bang được ký vào năm 
2015. Luật này quy định rằng các lần thăm khám được xác thực bằng các thành tố dữ liệu chính yếu: loại hình 
dịch vụ, người đang nhận dịch vụ, người đang cung cấp dịch vụ, ngày giờ và địa điểm thực hiện dịch vụ. 

Đang tải xuống ứng dụng 
1. Vào App Store hoặc Play Store trên thiết bị  

di động của bạn 
2. Chạm vào “Search” 
3. Trên hộp tìm kiếm, gõ “careattend” 
4. Tải xuống ứng dụng "CareAttend” 
5. Hoàn tất việc tải xuống và chạm vào để mở 

Đang tạo tài khoản và mật khẩu của bạn 
1. Chạm vào “Sign Up”  

a. Chọn phương thức đăng nhập vào Consumer 
Direct 

2. Nhập email và mật khẩu CDCN của bạn 
a. Người dùng iOS sẽ cần cho phép ứng dụng 

chia sẻ thông tin với tài khoản CareAttend 
3.  Khởi tạo và xác nhận mật khẩu 
4. Cho phép dùng GPS và Tiếp cận thông tin   

về di chuyển 

 Đang bắt đầu một ca làm việc 
1. Chạm vào “New Shift” 
2. Chọn Người nhận dịch vụ của bạn 
3. Chọn Dịch vụ (nếu bắt buộc) 
4. Chạm vào “Start Shift” 
5. Để thiết bị của bạn sang một bên và  

cung cấp dịch vụ chăm sóc 

Ghi lại vào trong hồ sơ các ca làm việc đã 
hoàn tất và nộp thông tin về ca làm việc đó 

1. Các nhiệm vụ yêu cầu hoàn tất giấy tờ hồ sơ (nếu 
bắt buộc) 

2. Kết thúc ca làm việc 
3. Ký tên 
4. Nộp 

Lưu ý: Bạn phải bắt đầu và kết thúc ca làm việc của mình trên cùng một thiết bị. 
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Tôi nên làm gì nếu tôi cần điều chỉnh ngày 
và/hoặc giờ của ca làm việc? 

1. Chạm vào “Make Adjustments” 
2. Nhập vào ngày và/hoặc giờ điều chỉnh 
3. Chọn một lý do thực hiện điều chỉnh đó 
4. Lưu lại 

Tôi thoát đăng nhập khỏi tài khoản của 
mình như thế nào? 

1. Chạm vào nút Bảng công cụ 
2. Chạm vào “Settings” 
3. Chạm vào “Sign Out” 

Chuyện gì xảy ra nếu tôi bị hết pin? 
Đừng lo lắng. Ứng dụng CareAttend sẽ tiếp tục ghi lại thông 
tin chi tiết về ca làm việc của bạn. Hãy sạc pin cho thiết bị  
của bạn và sau đó tiếp tục. 

 ¿Qué pasa si estoy en una zona sin 
cobertura de móvil/datos? 
Đừng lo lắng. Ứng dụng CareAttend sẽ tiếp tục ghi lại 
thông tin chi tiết về ca làm việc của bạn. Khi bạn quay trở 
lại trạng thái có mạng, thông tin về ca làm việc của bạn sẽ 
được gửi trở lại tổ chức của bạn. 
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