
2. 集団接種 Tiêm chủng theo nhóm

Prio 2 (Toyokawa Shinmin Plaza) Tầng 4

Toyokawashi Suwa 3 Chome 302 Banchi

（１）Địa điểm

※ Lịch trình chi tiết sẽ được thông báo trên trang chủ, Bản tin tức của TP Toyokawa v.v.

※Thời gian tiêm có thể thay đổi.

（２）Cách đặt lịch hẹn

（３）Vật dụng mang theo

① Phiếu Kupon đính kèm (phiếu tiêm chủng, v.v.)

② Phiếu dự khám đính kèm (vui lòng điền thông tin vào)

③ Các giấy tờ xác minh danh tính (bằng lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, v.v.)

* Vào ngày tiêm, xin lưu ý rằng nếu bạn quên ① ~③,

bạn sẽ không thể tiêm vắc xin.

（４）Mục chú ý

● Điện thoại

Bạn có thể đặt lịch hẹn từ Tổng đài cuộc gọi vắc xin

corona chủng mới (0533-56-2210).

● Internet

Bạn có thể đặt lịch hẹn từ trang web của TP Toyokawa.「Trang web TP Tpyokawa」

Thời gian/ngày tiêm

(Không tính ngày lễ)

Chủ

nhật

Thứ

2

Thứ

3

Thứ

4

Thứ

5

Thứ

6

Thứ

7

Phần buổi sáng（10:30～12:30） 〇 ー ー ー ー ー ー

Phần buổi chiều（14:00～17:00） 〇 ー ー 〇 〇 ー 〇

Phần buổi tối（18:00～20:00） ー ー ー ー ー ー 〇

・Hãy giữ đúng thời gian đặt lịch hẹn. Vui lòng không đến nhầm ngày, giờ.

・Hãy mang theo phiếu dự khám có điền sẵn trước khi đến khám.

・Hãy mặc áo có thể đưa vai ra. (Nên cấy trên cánh tay trên)

・Hãy nhất định đeo khẩu trang và không nói chuyện tại địa điểm.

・Khi ra vào địa điểm hãy đảm bảo khử trùng tay.

・Nếu bạn biết rõ bị sốt hoặc cảm thấy không khỏe, hãy ngừng tiêm và 

hãy liên hệ Tổng đài cuộc gọi để thay đổi lịch hẹn của bạn.

・ Những ai có bệnh đang điều trị, hãy hỏi ý kiến bác sĩ chủ trị trước, xem có thể tiêm được hay không.

(ベトナム語）


