
Vắc xin ngừa virut Corona chủng mới

Thông báo về việc tiêm chủng lần thứ 4

Vui lòng kiểm tra các cơ quan y tế và địa điểm nơi bạn có thể tiêm chủng vắc xin trên trang web hoặc thông tin 

quảng bá của thành phố Gifu, và hệ thống hướng dẫn vắc xin ngừa virut Corona của quốc gia (https://v-
sys.mhlw.go.jp).

※Nếu bạn không thể tìm thấy cơ quan y tế hoặc hội trường tiêm chủng, vui lòng liên hệ với Trung tâm tổng đài tiêm chủng của Thành phố 

Gifu phía bên dưới.

※Trừ những trường hợp đang nhập viện hoặc nội trú, về nguyên tắc, bạn phải tiêm chủng vắc xin tại nơi mà bạn đăng kí thường trú (địa chỉ 

hiện tại). Về trường hợp tiêm chủng vắc xin ngoài địa chỉ cư trú, vui lòng xem mặt sau.

※ Với hệ thống hướng dẫn vắc xin ngừa virut Corona bạn không trực tiếp đặt hẹn được.

Danh sách các địa điểm tiêm

chủng ở thành phố Gifu

Internet ：Đặt hẹn ở Web tại đây→Hội trường tiêm 

chủng tập trung của 

thành phố Gifu

①Phiếu khám sơ bộ cùng với vé tiêm chủng 

②Giấy chứng nhận đã tiêm chủng ((1) và (2) có thể được nối với nhau bằng viền đục lỗ)

③Các giấy tờ xác minh danh tính (thẻ my number, bằng lái xe, giấy chứng nhận bảo hiểm y 

tế, thẻ ngoại kiều, v.v.)

④ Sổ khám bệnh (nếu có)

1 bộ giấy tờ trong bì thư

Vui lòng liên hệ tổng đài hoặc cơ quan y tế chấp nhận đặt hẹn.

Kể từ ngày 25 tháng 5 

năm 2022

Quy trình cho đến khi tiêm chủng vắc xin

Phiếu khám sơ bộ cùng với vé tiêm chủng sẽ được gởi đến1

Tìm cơ quan y tế / hội trường tiêm chủng2

Đặt hẹn, tiêm chủng

Trực tiếp đặt hẹn tại cơ quan y tế (điện thoại, internet v.v.)

Thẻ my number v.v.

Những 

thứ cần 

mang 

theo khi 

đi tiêm 

chủng

＋

Thành phố 

Gifu

Danh sách các địa điểm tiêm vắc-xin coronavirus 

mới | Trang chủ Chính thức của Thành phố Gifu 

(www-city-gifu-lg-jp.translate.goog)

Tổng đài：058-252-0580
（8:45～17:30 Bao gồm thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ）

Cơ quan y tế gần nhà

Trang chủ Thành phố Gifu

Vắc xin ngừa virut Corona 

chủng mới

Trang đầu

3 Phí tiêm 

chủng
Miễn phí

（Toàn bộ chi phí công）

Những đối tượng được tiêm bổ sung vắc xin ngừa virut Corona chủng mới là những người đã hoàn thành lần tiêm thứ 3 

hơn 5 tháng(tính đến ngày 25 tháng 5 năm 2022)

Hội trường tiêm chủng tập trung 

của thành phố Gifu
Cơ quan y tế cá nhân

(lần tiêm thứ 4)

Link Tiếng Việt

※Trong phong bì gồm có ① Phiếu khám sơ bộ cùng với vé tiêm chủng ② Giấy chứng nhận đã tiêm chủng . Vui lòng bảo quản 

cẩn thận tránh làm mất.

（ Vui lòng không tách riêng, xé rời ① Phiếu khám cùng với vé tiêm chủng ② Giấy chứng nhận đã tiêm chủng, hãy mang nguyên như 

vậy đến nơi tiêm chủng.）
※Trước khi tiêm chủng, vui lòng đo nhiệt độ cơ thể ở nhà v.v. và nếu có sốt rõ ràng hoặc tình trạng sức khỏe không tốt v.v. thì không tiêm 

chủng mà liên lạc với cơ quan y tế hoặc hội trường nơi mà bạn đã đặt hẹn.

※Vui lòng mặc trang phục sao cho có thể nhanh chóng để lộ vai ra khi tiêm chủng vắc xin.

・ Những người từ 60 tuổi trở lên

・ Những người từ 18 tuổi trở lên và dưới 60 tuổi và có bệnh nền  (※) hoặc những người 

bệnh được bác sĩ chẩn đoán là có nguy cơ trở nặng cao.

（※） Vui lòng kiểm tra mã QR ở bên phải để biết danh sách các bệnh nền có nguy cơ trở nặng cao.

※ Vui lòng xem "Hỏi và đáp về vắc xin

ngừa virut Corona chủng mới" của Bộ Y tế,

Lao động và Phúc lợi để biết cụ thể các

bệnh nền có nguy cơ trở nặng cao.

https://v-sys.mhlw.go.jp/
https://www-city-gifu-lg-jp.translate.goog/kenko/covid19/1004102/1013137/1012764/index.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=ja

