
Để biết thêm chi tiết ,  vui lòng kiểm tra trên Bản tin số tháng 4, trang web của TP Toyokawa.

新型コロナワクチン接種のお知らせ

Thông báo về việc tiêm chủng vắc 

xin corona chủng mới

TP

Toyokawa

Trình tự đến khi tiêm vắc xin

Chi  ph í t i êm

Miễn phí

( T o à n b ộ c h i  p h í c ô n g )

Địa chỉ trang web "Corona Vaccine Navi":  https://v-sys.mhlw.go.jp

※Đo nhiệt độ cơ thể của bạn tại nhà trước khi tiêm,và nếu bạn biếtrõbị sốt hoặc cảm thấy không khỏe, vui lòng ngừng tiêm chủng và liên hệ với cơ sở y tế hoặc Tổng

đàicuộcgọi vắcxincorona chủngmớicủa TP Toyokawa.mà bạn đã đặt lịchhẹn.

※Vui lòng mặc áo dễđưavaira đểtiêm.

※Để phát huy hết tác dụng của vắc xin, cần phải tiêm 2lần trongkhoảngthởigian nhấtđịnhcùng loạivắc xin. Sau khi  tiêmlần đầu tiên, vui lòng xácnhậnvới 

cơ sở y tế hoặc nơi tiêmchủngtheonhómkhinàobạncóthểtiêmlầntiếptheo.

※Phiếu Kupon kèm theo là 1 tờcó "phiếu tiêm chủng" và "giấy chứng nhận đãtiêm chủng" cho 2 lần. Tạimỗingàmgiấy Đừngcắtra màvuilòng

mang nó đến địa điểmtiêm

Corona Vaccine Navi

Về nguyên tắc, Phiếu Kupon (phiếu tiêm chủng) có thể được sử dụng cho những người có thẻ cư trú tại TP Toyokawa.

Nếu bạn chuyển đến thành phố khác, bạn sẽ không thể sử dụng phiếu Kupon này, vì vậy vui lòng liên hệ với văn phòng thành phố nơi bạn sắp 

chuyển đi.

●Kiểm tra thông tin chi tiết về các cơ sở y tế có thể tiêm trong TP Toyokawa

１ Chọn Cơ sở y tế/ Địa điểm tiêm chủng

※ Nếu bạn không thể tìm thấy các cơ sở y tế,

Vui lòng liên hệ với Tổng đài Cuộc gọi vắc xin corona chủng mới của TP Toyokawa.

※ Trừ trường hợp đang nhập viện hoặc ở viện dưỡng lão,sẽ được tiêm tại TP nơi bạn có thẻ cư trú (địa chỉ hiện tại).

Nếu bạn ở nơi khác địa chỉ thường trú vui lòng xem trang bên phải..

Để biết thêm chi tiết , vui lòng kiểm tra trên trang web “Corona Vaccine Navi “ hướng dẫn tổng hợp về tiêm chủng ở bên

phải hoặc Bản tin Toyokawa số tháng 4.

Đặt lịch và tiêm chủng vắc xin theo nguyện vọng

+
・Phiếu Kupon (đính kèm trong thông báo này)

・Các giấy tờ xác minh danh tính (Thẻ ngoại

kiều, Bằng lái xe, Thẻ bảo hiểm y tế, v.v.)

Vật dụng

mang theo

vào ngày

tiêm

※ Vui lòng xem trang bên phải cho phạm vi người cao tuổi và những người mắc bệnh tiềm ẩn.

※ Các loại vắc xin sẽ được cung cấp tuần tự để tất cả những ai có nhu cầu tiêm vắc xin đều có thể nhận được.

Phiếu Kupon trong bì thư vui lòng giữ cẩn thận để không bị mất. 

●Kiểm tra chi tiết về địa điểm tiêm chủng theo nhóm

"Prio 2 (Toyokawa Shimin Plaza)"

「Trang web TP Toyokawa」

Khi tiêm tại Prio 2

(Toyokawa Shimin Plaza)       

Tổng đài cuộc gọi
tiêm vắc xin corona chủng

mới TP Toyokawa ０５３３ ｰ ５６ ｰ ２２１０

Kiểm tra trên Bản tin số tháng 4 và trang web của TP 

Toyokawa, v.v. Vui lòng đặt lịch hẹn trực tiếp tại cơ sở y tế.
※ Bạn có thể kiểm tra lịch trống tại trang web "Corona Vaccine Navi".

２
Cách đặt lịch hẹn

※ Bạn không thể đặt lịch hẹn trực tiếp trên Vắc xin corona Navi .

Khi tiêm tại cơ sở y tế chỉ định

(ベトナム語）



◎ Về việc tiêm chủng cho người cao tuổi

1. Bệnh hô hấp mãn tính

2. Bệnh tim mãn tính (bao gồm cả cao huyết áp)

3. Bệnh thận mãn tính

4. Bệnh gan mãn tính (không bao gồm gan nhiễm mỡ và viêm gan mãn 

tính)

5. Bệnh tiểu đường đang điều trị bằng insulin hoặc bệnh tiểu đường với 

các bệnh khác

6. Các bệnh về máu (không bao gồm thiếu máu do thiếu sắt)

２．Những người thuộc "béo phì" (BMI từ 30 trở lên)

7. Các bệnh suy giảm chức năng miễn dịch (bao gồm cả các khối u ác tính đang được điều trị)

8. Đang nhận các phương pháp điều trị làm giảm chức năng miễn dịch, chẳng hạn như steroid

9. Các bệnh thần kinh và thần kinh cơ liên quan đến rối loạn miễn dịch

10. Tình trạng chức năng thể chất bị suy giảm do các bệnh thần kinh hoặc thần kinh cơ (rối 

loạn hô hấp, v.v.)

11. Bất thường nhiễm sắc thể

12. Khuyết tật thể chất và tinh thần nghiêm trọng (tình trạng khuyết tật thể chất nặng và khuyết 

tật trí tuệ nặng chồng chéo lên nhau)

13. Hội chứng ngưng thở khi ngủ

Chúng tôi dự định tiêm cho những người đạt 65 tuổi trong năm 2021 (những người sinh trước cho đến ngày 1/4/1957), 

nhưng khoảng thời gian này có thể được chia nhỏ hơn.

◎ Với những người mắc bệnh tiềm ẩn

（Những người mắc bệnh tiềm ẩn sẽ được tiêm tiếp sau những người cao tuổi. Những người mắc bệnh tiềm ẩn thuộc một 

trong những trường hợp sau: (Theo hiển thị từ quốc gia tại thời điểm 1/2/2021 và có thể thay đổi.)

１．Những người đang điều trị ngoại trú, nhập viện do mắc các bệnh hoặc các tình trạng sau

※ BMI＝ cân nặng（kg）÷chiểucao（ｍ）÷chiều cao（m）
※Gợi ý  BMI 30: chiềucao 170 cm với cân nặng 87 kg、chiềucao 160 cm với cân nặng 77 kg

◎ Cần có sự đồng ý của chủ thể để nhận vắc xin

Đồng thời, dự định sẽ bắt đầu tiêm chủng cho nhân viên tại các cơ sở dành cho người cao tuổi.

◎ Về việc tiêm nơi khác với Thẻ cư trú (địa chỉ hiện tại)
・Những người được tiêm chủng tại cơ sở y tế trong khi nhập viện, hoặc ở viện dưỡng lão ➡ Vui lòng tham khảo ý kiến tại cơ sở y 

tế hoặc viện dưỡng lão.

・ Những người tiêm vắc xin tại cơ sở y tế đang điều trị bệnh tiềm ẩn ➡ Vui lòng tham khảo ý kiến tại cơ sở y tế.

・ Những người sống ở địa chỉ khác ➡ Bạn có thể tiêm được vắc-xin tại khu vực bạn đang sống thực tế.

Vui lòng đăng ký điện tử trên trang Corona Vaccine Navi, hoặc liên hệ với cửa sổ tư vấn của thành phố nơi bạn đang sống thực tế.

Hiện tại, nếu bạn đang điều trị vì một số bệnh, hoặc lo lắng về việc tiêm chủng do tình trạng cơ thể, vui lòng tham khảo 

ý kiến bác sĩ gia đình, sau đó tự mình quyết định xem có nên tiêm chủng hay không.

※ B ạ n  c ũ n g  c ó  t h ể  x e m  T r a n g  đ ặ c  b i ệ t  v ề  v ắ c  x i n  c ủ a  V ă n  p h ò n g  T h ủ  t ư ớ n g  C h í n h  p h ủ  t ừ  m ã  Q R  ở  b ê n  p h ả i .

Cửa sổ tư vấn qua điện thoại về vắc xin virus corona chủng mới (Bộ Y tế Lao động Phúc lợi)

📞 Tổng đài miễn phí ０１２０－７６－１７７０

Giờ tiếp nhận: từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối

Trung tâm cuộc gọi vắc xin virus corona chủng mới của TP 

Toyokawa (trong Trung tâm Y tế TP Toyokawa)

📞 Tổng đài ０５３３－５６－２２１０
Thời gian tiếp nhận： : từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều (Phí cuộc gọi sẽ do người gọi chịu)

Tại đây chúng tôi tư vấn về thông tin cơ bản, hiệu quả và độ an toàn, thứ tự tiêm chủng ưu tiên của vắc-xin virus corona chủng mới

Liên quan về Phiếu Kupon đính kèm và hẹn đặt lịch cho địa điểm tiêm theo nhóm tại đây

「Trang đặc biệt về vắc xin」

～Chúng tôi đã thiết lập Cửa sổ tư vấn～


