
Thông báo về việc tiêm chủng

vắc-xin corona chủng mới

Thành phố Gifu

Quy trình tiêm chủng

１

Đặt trước với cơ sở y tế (điện thoại, internet,...)

Địa chỉ liên hệ ở thành phố Gifu

※ Đo nhiệt độ cơ thể của bạn trước khi đến tiêm phòng, nếu bạn bị sốt hoặc cảm thấy không khỏe, vui lòng ngừng tiêm chủng và liên

hệ đến văn phòng thành phố hoặc cơ sở y tế mà bạn đã đặt trước.

※ Vui lòng mặc quần áo dễ lộ vai.

※ Để phát huy hết tác dụng của vắc-xin,  cần phải tiêm vắc-xin cùng loại 2 lần đều đặn. . Khi bạn nhận được vắc-xin đầu tiên, vui lòng 

xác nhận khi nào bạn có thể tiêm vắc-xin thứ 2.

※ Phiếu gửi kèm theo bao gồm 2 “phiếu tiêm chủng” và 1 “giấy chứng nhận tiêm chủng”. Vui lòng gắn lại với nhau mà không tách ra

mỗi lần. Ngoài ra, vui lòng điền các thông tin cần thiết vào bảng kiểm tra sơ bộ và mang theo bên mình.

・Phiếu tiêm：Dạng sticker (Kèm theo thông báo này)

・Các giấy tờ xác minh danh tính (bằng lái xe, thẻ bảo

hiểm y tế,...)

・Bảng kiểm tra sơ bộ

+

Vắc xin corona chủng mới dự kiến sẽ được tiêm theo thứ tự từ các chuyên gia y tế, người cao tuổi, những

người có bệnh bệnh lý nền,... Vui lòng xác nhận thứ tự tiêm chủng của bạn.

Xác định thời điểm có thể tiêm chủng

Xin vui lòng kiểm tra các các cơ sở y tế, địa điểm tiêm chủng mà bạn có thể nhận vắc

xin trên trang chủ của Kouhou Gifu, thành phố Gifu và trên internet.

２ Tìm cơ sở y tế, địa điểm tiêm chủng

※ Nếu bạn không tìm được cở sở y tế hoặc địa điểm tiêm chủng nào, xin vui lòng liên hệ với  tổng đài bên dưới.

※ Trừ những trường hợp đang nhập viện và trong quá trình điều dưỡng, vắc-xin sẽ được nhận tại  thành phố 

(địa chỉ) nơi có thẻ thường trú..

Vui lòng liên hệ đến cơ sở y tế, thành phố nơi bạn muốn nhận vắc-xin.

３ Đặt trước và nhận vắc-xin

Tổ chức y tế được chỉ định gần bạn

Tổng đài: 058-252-0580

Đồ đạc

cần mang

theo

※ Xin vui lòng đợi thông báo của quốc gia. Bạn có thể kiểm tra trên trang chủ của Bộ y tế và lao động hoặc của thành phố Gifu.

※ Có thể sẽ phải đợi một thời gian, nhưng vắc xin sẽ được cung cấp theo thứ tự để tất cả những ai muốn tiêm chủng đều có thể được tiêm. 

Xin hãy yên tâm chờ đợi.
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