
Đối tượng 　Những người trên 18 tuổi và đã hoàn thành tiêm vacxin corona 2 lần.

Thời gian 　Về nguyên tắc thì cách 8 tháng sau ngày tiêm lần thứ 2.

Phiếu tiêm kết hợp với phiếu khám sức khỏe 　※ Phiếu tiêm lần thứ 3 tích hợp với phiếu khám sức khỏe.

Thông tin về Vacxin corona của thành phố Kato.
　Chính sách của chính phủ về tiêm chủng lần thứ 3 đang dần trở nên rõ ràng. Trên cơ sở này, thành phố cũng tiến hành 
chuẩn bị và sẽ thông báo cho mọi người lịch trình dự định. 
※ Thông báo này đăng thông tin tại thời điểm 17 tháng 12 năm 2021. Tùy vào chính sách của chính phủ mà nội dung có 
　thể sẽ thay đổi. Chúng tôi sẽ thông báo cho quí vị trên trang chủ của thành phố khi có thay đổi.  

Về việc tiêm lần thứ 3 
Điểm tiêm  

Tiêm riêng biệt
【Điểm tiêm】　Các cơ sở Y tế hợp tác trong thành phố 
【Thời gian】　 Từ ngày 1 tháng 2 
【Chủng loại Vacxin】  vacxin Pfizer (ファイザー社製ワクチン)

Tiêm tập trung 
【Điểm tiêm】　Tòa thị chính thành phố Kato
【Thời gian】　Chưa quyết định
【Chủng loại Vacxin】vacxin Moderna (モデルナ社製ワクチン)

※ Bất kể là lần 1 và 2 bạn đã tiêm loại vacxin nào, lần này tiêm loại nào cũng được.

Những người có đăng ký cư trú tại thành phố Kato vào thời điểm tiêm mũi 2. 
⇒ Chúng tôi sẽ gửi thông báo tiêm, sau khi hoàn thành mũi 2 trên 8 tháng.

Những người đã tiêm lần thứ 1 và 2 ở nước ngoài hoặc trong một thử nghiệm lâm sàng của một nhà sản xuất dược 
phẩm, hoặc những người chưa đăng ký cư trú tại thành phố Kato kể từ ngày tiêm lần thứ 2.
⇒ Chúng tôi không biết rõ quá trình tiêm của bạn, vì vậy bạn cần phải đăng ký.

Đối với những người chưa tiêm lần nào hoặc chưa hoàn thành mũi 2.

Hiện tại, chúng tôi đang nhận lịch đặt hẹn vacxin corona mũi tiêm 1 và 2 cho người trên 
12 tuổi. Nên nếu bạn muốn tiêm vacxin, vui lòng đặt trước trên hệ thống Web hoặc gọi 
đến đường dây tổng đài. 
※Địa điểm tiêm chủng trong thành phố từ sau tháng 1 được giới hạn ở bệnh viện Kato. 

Hệ thống đặt lịch hẹn 
trên trang Web tại đây. 

Hướng dẫn cách sử 
dụng hệ thống đặt lịch 
hẹn trên trang Web tại 

đây. ( tiếng Việt)

Hướng dẫn về tiêm chủng 
vacxin corona dành cho 

người nước ngoài tại đây.
( tiếng Nhật đơn giản).

※Phiếu tiêm chủng kết hợp phiếu 
khám sức khỏe. ( cỡ A3 )

Về đăng ký cấp phiếu tiêm chủng tích hợp với phiếu khám sức khỏe.
〇 Thời kỳ đăng ký. Sau khi tiêm mũi 2 trên 8 tháng
〇 Những giấy tờ cần thiết 

■ Đơn đăng ký cấp phiếu tiêm (dùng cho tiêm phòng bổ sung (tiêm lần thứ 3))
  ※ Sẽ cấp phát tại quầy lễ tân tầng 2 phòng y tế của tòa thị chính Kato.
■ Giấy chứng nhận đã tiêm chủng hoặc hồ sơ tiêm chủng. 
■ Giấy tờ  xác nhận danh tính 
  （ví dụ） Thẻ số cá nhân ( マイナンバーカード ), bằng lái xe, thẻ cư trú. 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng gọi đến đường dây chuyên dụng vacxin corona (số 0795-43-0077).  

■ Đường dây chuyên dụng về vacxin corona thành phố Kato
□ Điện thoại 　0795-43-0077
□ Thời gian tiếp nhận  từ 9h ～ 17h (trừ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết từ ngày 29 
tháng 12 năm 2021 (thứ 4) ～ ngày 3 tháng 1 năm 2022 (thứ 2) không làm việc.)


