
Pagbakuna laban sa Coronavirus para sa mga mag-aaral na naghahandang 

kumuha ng mga pagsusulit（受験生への新型コロナウイルスワクチン接種について)フィリピノ語

 Sisimulan ang priyoridad na pagbabakuna laban sa coronavirus para sa mga mag-aaral na naninirahan 

sa lunsod upang makakuha sila ng mga pagsusulit sa junior high school, High school, Universidad, atbp. 

Na may panatag na kalooban. 

１ Mga target na tao   

Ang mga naninirahan sa Hamamatsu City, na tumutugma sa mga sumusunod 

  ・Mga mag-aaral sa grade 6 ng elementarya (ipinanganak noong Abril 2, 2009 hanggang Abril 1, 2010)  

  ・Mga mag-aaral ng 3rd year junior high school（ ipinanganak noong Abril 2, 2006 hanggang Abril 1, 

2007） 

  ・Mga mag-aaral ng 3rd year high school（ipinanganak noong Abril 2, 2003 hanggang Abril 1, 2004） 

 ※ Ang mga hindi nakalista sa itaas na nagpaplano na magpatuloy sa highschool, Unibersidad, 

Bokasyonal na paaralan, atbp o balak makakuha ng trabaho sa Abril 2022 ay karapat-dapat din.  

 ※ Sa mga estudyante ng elementarya sa ika-6 na baitang na mag 12 anyos hanggang sa araw ng 

pagbakuna ay nararapat din.  

 ※ Sa mga magulang ng nasabing mga kukuha ng mga pagsusulit（hanggang 2 katao）ay karapat-dapat 

din. 

２ Paraan ng reserbasyon 

  Ang reserbasyon para sa pagbabakuna ay magagawa lamang gamit ang Hamamatsu City Corona 

vaccine dial（0120-319-567） 

  ・Ang particular dial ay tumatanggap mula 9 ng umaga hanggang 5 ng hapon.（Ordinaryong araw, 

Sabado, Linggo at piyesta opisyal） 

  ・Dahil sa maraming pagkakamali sa pag kontak sa particular dial na ito, kung tatawag ka mangyaring 

kumpirmahin ang numero at tiyaking walang pagkakamali sa numero.  

３ Petsa ng simula ng Pagbakuna: mula Setyembre 2（Huwebes） 

４ Lugar ng pagpabakuna:  Hamamatsu City General Industrial Exhibition Hall（Bakuna gawa mula sa 

Pfizer） 

５ Bilang ng maaring makatanggap ng bakuna   

Regular na araw ： 90 katao/bawat araw.  Oras ng tanggapan：alas 4 hanggang alas 7 ng gabi 

Sabado, Linggo  ：180 katao/bawat araw  oras ng tanggapan：alas 10 ng umaga hanggang alas 7 

ng gabi 

６ Atbp 

  ・Estudyante ng ika-6 na baiting ng elementarya, na pinirmahan mismo ng mga magulang o 

sumasang-ayon upang mabakunahan at sila  mismo ang nagsulat ng  paunang slip ng 

pagsusuri, at sa araw ng pagbakuna ay kailangang samahan ang anak ng mga mugulang. 

  ・Ika 3 baitang ng junior high school na pinirmahan mismo ng mga magulang o sumasang-ayon upang 

mabakunahan at nagsulat ng paunang slip ng pagsusuri,sa araw ng bakuna kahit hindi naman nila 

Samahan ay makakatanggap din, ngunit kung kinakailangan Samahan ay dapat siyang samahan. 


