
Thông Báo Về Việc Viêm Phòng

Chủng Vi Rút Corona

Các bước thực hiện

※Hãymangáocóthểdễdàngbỏvairangoài.

※Đểcóthểđạtđượchiệuquảtiêmphòng, cầnphảitiêm2 lầntrongkhoảngthờigianquyđịnh

※Phiếukhámđượcbỏtrongbìthưbaogồm “Phiếutiêm(接種券)” và“Giấychứngnhậntiêm

phòng(予防接種済証)” đượcgộpthành1 tờ.Saukhitiêmphòngxong,  khôngvứtbỏmàhãy

giữphiếulại.

Việc tiêm phòng chủng vi rút Corona được ưu tiên thực hiện trước đối với các đối tượng sau đây

❶Người làm việc trong ngành y tế

❷Người cao tuổi – 65 tuổi trở lên（Những người sinh trước tháng 4/1957）

❸Những người có bệnh lý nền , những người đang làm việc tại các trung tâm viện dưỡng lão

❹Những người không thuộc đối tượng trên ※Thứ tự tiêm phòngcó thểbị thayđổi

Xác nhận thời gian tiêm chủng

２ Xác nhận và lên lịch hẹn trước những nơi tổ chúc

tiêm chủng

３ Khi tiêm phòng

１

Thời gian tiêm chủng sẽ được công bố trên trang chủ của Nagaoka-shi , và được phát tờ rơi thông báo

Ngoài ra có thể liên lạc đến trung tâm tiêm chủng phòng vi rút Corona thành phố Nagaoka (0570-012-035) để được hướng

dẫn thêm chi tiết.

Mọi thông tin chi tiết về việc tiếnhành tiêm chủng cũngnhư trung tâm , phòng khám sẽđược thông báo trên

trang chủ củaNagaoka-shi. 

・Việc lên lịchhẹn trước làđiềukiệnbắtbuộc ( Cách lên lịchhẹn xem tạimặt sau )

・Việc tiêmchủng sẽ được thựchiện tại cácđịaphương có juminhyou theonhưquyđịnh.

※Tiêm chủng tại các nơi ngoài nơi cư trú

□Những người đang điều trị tại bệnh viện , phòng khám ➡ Hãy liên lạc với bệnh viện đó để biết thêm thông tin chi tiết

□Những người đang điều trị các bệnh lý nền tại bệnh viện , phòng khám ➡ Hãy liên lạc với bệnh viện đó để biết thêm

thông tin chi tiết

□Những người đang cư trú tại nơi khác ➡ Hãy liên lạc với địa phương đang cư trú để được hướng dẫn thêm

※Đối với những người đổi nơi cư trú từ Nagaoka-shi sang các địa phương khác , sau khi đổi nơi cư trú sẽ không thể sử dụng

phiếu mà đã được in bởi Nagaoka-shi nhận phiếu

Liên lạc với địa phương nơi cư trú để tiến hành thủ tục phát lại phiếu

Thực hiện tiêm phòng tại các cơ quan y tế mà đã lên lịch hẹn trước.

❶Phiếu tiêm chủng vi rút Corona ( Được gửi cùng thông báo này）

❷Giấy tờ tùy thân ( Bằng lái , thẻ bảo hiểm y tế ... )

❸Mang giấy khai báo được gửi cùng thông báo này（Vào ngày đi tiêm , điền thông tin và

mang đến nơi tiêm）

Việc tiêm

phòng được

thực hiện miễn

phí

※Khôngtựý dánphiếukhámvàogiấykhaibáohay cắtrariêng, giữnguyênphiếukhámvàđưachocơquany tế.

※Trongtrườnghợplàmmấthoặclàmráchphiếukhámcóthểxinphátlại. Thôngtin chi tiếtsẽđượcđănglêntrangchủNagaoka-shi.

※Vàongàyđikhám, đothânnhiệttrướcvànếucócảmthấytìnhtrạngsứckhỏekhôngổnđịnhthìngaylậptứcliênlạcđếncơquany tếhay 

trungtâmtiêmchủngđểđượctưvấnthêm.

Vật cần mang



Việctiêmchủngchỉđượctiếnhànhkhingườitiếnhànhnhậntiêmchủngđồngý 

vềhiệuquảcủavắcxincũngnhưnhữngtácdụngphụcóthểxảyra.Nếukhôngcósựđồng ý 

thìchắcchắnviệctiêmchủngsẽkhôngđượctiếnhành.

Đốivớinhữngngườiđangđiềutrịbệnhlýkhácthìhãyliênlạcvớibênđiềutrịđểđượctưvấnthêmvềvấnđềtiêmchủng.

❶Trườnghợptiêmphòngtạicáccơquany tế , bệnhviện.

Liênlạcvớicơquan y tếđóđểbiếtthêmchi tiết.

❷Trườnghợptiêmphòngtạicáccơquany tế, hộitrường do Nagaoka-shiquyếtđịnh.

Lênlịchhẹntạitrangchủ Nagaoka-shi, LINE , hoặctrungtâmtiêmphòngNagaoka.

Cáchthứclênlịchhẹntiêmphòng

Cầncósựđồng ý củabảnthânmớicóthểtiêmchủng

Mọithông tin chi tiếtvềviệclênlịchhẹnsẽđượccậpnhậttrêntrangchủNagaoka

Thông tin liênlạcvềvấnđềtiêmphòng

●Trungtâmtiêmphòng Corona thànhphố Nagaoka

☎０５７０ー０１２ー０３５
〈Thời gian〉10：00～19：00（Baogồmthứbảy, chủnhậtvàngàynghỉ）

●Trungtâmgiaolưuquốctế Nagaoka <Chikyu-hiroba>

☎０258ー39ー2714

〈Thờigian〉９：00～1７：00（Baogồmthứbảy, chủnhậtvàngàynghỉ）

●Tổngđàivềvắcxincủabộ Lao Động

☎０１２０ー７６１７７０
〈Thời gian〉9：00～21：00（Baogồmthứbảy, chủnhậtvàngàynghỉ）

●Trangchủtổnghợpcácvấnđềvềtiêmphòng「コロナワクチンナビ」

●Trangchủtổnghợpcácthông tin vắcxincủaphủThủtướng

Vềvấnđềtiêmphòngtại Nagaoka

Vềcácvấnđềliênquanđếnsự an toàn, tácdụngphụcủavắcxin

※Nhữngthông t i n  nàyđượcđ ăn gv àon g à y 15 /3 /2021 . Có  t hểcósự tha yđ ổ i

▲Trangchủthànhphố Nagaoka

▲QR code

▲ Cổngthông tin vềvấnđềtiêmphòng

▲Cổngthông tin phủThủtướng

Đăngnhậptrangchủ

Nagaoka-shi

※Cầnkếtbạnvới

LINE Nagaoka-shi Trungtâmtiêmphòng Nagaoka-

shi ( TiếngNhật, TiếngAnh, 

TiếngTrung, TiếngHàn )

Tiêmphòngcánhân

Tiêmphòng

đoànthể


