
新型コロナワクチンの接種について（ベトナム語） 

Về việc Tiêm vắc xin Covid-19 

 

Chúng tôi đã gởi phiếu tiêm (là giấy cần thiết khi đi tiêm vắc xin) thông qua đường bưu điện 

đến cho những người trên 12 tuổi để những người đang sống ở thành phố Hamamatsu có thể 

tiêm vắc xin (tiêm để phòng tránh lây nhiễm và phòng chống bệnh trở nặng).  

 

Ai là đối tượng vui lòng hãy đăng ký lịch để tiêm phòng.

Trong bì thư về tiêm chủng vắc xin có bao gồm 5 giấy tờ sau. 

・Phiếu tiêm 

・Tờ rơi hướng dẫn 

・Giấy giải thích về Vắc xin 

・Phiếu kiểm tra y tế sơ bộ 

・Danh sách các bệnh viện. 

 

1. Cách đặt lịch 

Cách 1   Khi muốn tiêm tại bệnh viện và nơi khám chữa bệnh 

    →Gọi điện thoại trực tiếp đến bệnh viện… để đặt lịch 

 

Cách 2:   Khi muốn tiêm tại hội trường tiêm tập trung như ở trung tâm mua sắm, cơ sở 

công cộng 

→Hãy đặt lịch thông qua 1 trong 4 cách (LINE, Internet, điện thoại) 

 

① Đặt lịch thông qua Line  https://covid19.liny.jp/221309 

 

 

② Đặt lịch thông qua Internet https://vc.liny.jp/221309 

 

 

③ Đặt lịch tại trang web chuyên dụng mà có thể đặt bằng tiếng nước ngoài 

 

④ Đặt lịch thông qua điện thoại 

Thời gian tiếp nhận: 9:00-17:00 

Ngôn ngữ: Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng 

Philippin, Tiếng Việt, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Trung 

 

※Thông tin chi tiết có ghi ở tờ rơi. 

※Vắc xin cần phải tiêm 2 lần. Vắc xin Faiza thì sau 3 tuần hãy tiêm thêm 1 lần nữa. Vắc xin 

Moderuna thì sau 4 tuần hãy tiêm thêm 1 lần nữa. 

https://covid19.liny.jp/221309
https://vc.liny.jp/221309
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/hamavtn/topics/f_r_vaccinations.html
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※Có thể trao đổi qua hộp hội thoại online của LINE (Ngôn ngữ: tiếng Nhật, tiếng Anh, Tiếng 

Bồ Đào Nha, tiếng Philipin, tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc) 

※Ở hội trường tiêm chủng vắc xin có thông dịch tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Philippin, tiếng Việt, 

tiếng Anh  

 

Nếu có điều không biết, và về việc đặt lịch tiêm vắc xin tập thể xin hãy điện thoại cho tổng 

đài của thành phố Hamamatsu.  0120-319-567（0 yên） 

 

 

Khi đến tiêm chủng vắc xin, vui lòng mang theo các thứ ghi dưới đây đến hội trường tiêm 

chủng tập thể 

① Phiếu tiêm chủng 

② Phiếu kiểm tra y tế sơ bộ (hãy viết trước khi đi đến hội trường tiêm chủng tập thể) 

③ Thẻ mã số cá nhân, thẻ lưu trú, bằng lái xe, thẻ bảo hiểm (1 trong các loại thẻ này) 

④ Số tay thuốc (đối với những người có) 

 

２． Thông báo hội trường tiêm tập thể 

（１）Hội trường  

Hội trường 
Ngày cuối cùng có thể 

tiêm cho mũi thứ 1 

Ngày cuối cùng có thể 

tiêm cho mũi thứ 2 

Zaza City Hamamatsu (Moderna) Chủ nhật 26/9 Chủ nhật 24/10 

Hamamatsu Sougou Sangyou (Pfizer) Thứ hai 27/9 Thứ hai 18/10 

Hamakita Plaza Hotel (Pfizer) Thứ sáu 17/9 Thứ sáu 8/10 

 

 

（２）Hội trường mới (dự định) 

Hội trường Ngày tiêm chủng 

Bệnh viện Seirei Mikatahara  
Sẽ thông báo sau 

Hội trường tiêm chủng tập thể quy mô nhỏ 

 

Vui lòng xem trang chủ của Thành phố Hamamatsu và Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi để biết 

thông tin mới. 

 

<Sẽ mở một trang web khác > 

Trang chủ Thành phố Hamamatsu "Giới thiệu về việc tiêm chủng vắc xin corona " 

Trang web của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi "Về vắc xin corona " 

※Ngoài ra còn có bản tiếng nước ngoài của phiếu kiểm tra y tế sơ bộ và bản giải thích về vắc 

xin. Vui lòng đối chiếu bản dịch rồi viết vào bản phiếu kiểm tra y tế sơ bộ tiếng Nhật được 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_tagengo.html
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kenkozoshin/shingatakoronawakuchin.html
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gửi cho bạn. 


