Mẫu đơn đề nghị tiêm vắc xin Corona chủng mới
(Người mắc bệnh tiềm ẩn)
Gửi thị trưởng thành phố Nagaoka
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Về việc tiêm vắc xin corona chủng mới, để có thể áp dụng cho những đối tượng thuộc diện ưu
tiên và những người có sắn bệnh lý nền dưới 64 tuổi, chúng tôi xin được tiêm phòng đại trà
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15

Quan điểm và lịch tiêm chủng cho người dưới 64 tuổi (sinh ngày
02/4/1957) có nhu cầu tiêm chủng
１．Quan điểm về thứ tự tiêm chủng
Ở thành phố Nagaoka, trong số những người dưới 64 tuổi, ngoài “Những người mắc bệnh lý nền" và "nhân viên của các cơ sở
dành cho người cao tuổi, v.v." , với tư cách là người ưu tiên tiêm chủng dành riêng cho thành phố, "Nhân viên chăm sóc trẻ em" và
“Giáo viên và nhân viên trường tiểu học và trung học cơ sở" tiếp xúc với trẻ em không được tiêm chủng, "Nhân viên phúc lợi công
cộng" tiếp xúc với người cao tuổi có nguy cơ cao bị nhiễm bệnh nặng, sẽ được ưuu tiên tiêm chủng.

Chúng tôi sẽ tiếp nhận đặt chỗ cho các lần tiêm chủng tập thể, ưu tiên những người có thứ tự tiêm chủng cao nhất.
※ Vui lòng tham khảo tài liệu màu cam ２ kèm theo để biết địa điểm tiêm chủng tập thể.
Thứ接種順位
tự tiêm chủng
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THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIÊM VẮC XIN
CORONA CHỦNG MỚI

２．Lịch tiêm chủng tập thể

Số điện電話番号
thoại
電話番号

STT

Trước tiên, vui lòng đọc trước

①

Người mắc các bệnh lý nền【※１】
基礎疾患のある方【※１】

②

Nhân viên của các cơ sở dành cho
高齢者施設等の従事者
người cao tuổi, v.v.

Bệnh tim mãn tính (bao gồm cả tăng huyết áp)
Bệnh thận mãn tính
Bệnh gan mãn tính (xơ gan, v.v.)

③

Bệnh đái tháo đường đang được điều trị bằng insulin hoặc thuốc , hoặc với các bệnh khác

Đang được điều trị làm giảm chức năng của miễn dịch như phương pháp steroid

Tình trạng suy giảm chức năng thể chất do các bệnh thần kinh cơ hoặc rối loạn thần kinh (rối loạn hô hấp, v.v.)
Bất thường nhiễm sắc thể
Khuyết tật thể chất và tinh thần nặng ( tình trạng khuyết tật thể chất nặng và khuyết tật trí tuệ nặng trùng lặp)
Hội chứng ngưng thở khi ngủ
Bệnh tâm thần nghiêm trọng (nếu bạn nhập viện để điều trị bệnh tâm thần, có sổ ghi chép sức khỏe và phúc lợi của
người khuyết tật tâm thần hoặc thuộc "mức độ nghiêm trọng và liên tục" trong chăm sóc y tế hỗ trợ độc lập (chăm
sóc ngoại trú tâm thần)) Khuyết tật trí tuệ (nếu bạn có sổ tay điều dưỡng)
Người béo phì đáp ứng tiêu chuẩn (BMI 30 trở lên)

Theo nguyên tắc, vui lòng tiêm chủng tại cơ sở y tế phụ trách của bạn.
Tên cơ sở y tế phụ trách đối với các bệnh trên (không cần xác nhận của cơ sở y tế)

Người có bệnh lý nền, hãy chắc chắn trao đổi ý kiến bác sĩ phụ trách của bạn trước về việc tiêm chủng.
※ Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân nhận được cho bất kỳ điều gì khác ngoài việc tiêm chủng

Nơi gửi đến 〒940-0084 長岡市幸町２丁目１番１号
さいわいプラザ 新型コロナウイルスワクチン接種事業室
Hạn nộp ：14/07/2021 (thứ tư)

宛

Ngoài
上記
④ những
以外
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Người từ
59 歳～12
12～59 歳の方
tuổi

Bắt đầu
tiếp nhận

Tháng
9
９月

Tháng
10～
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Tiêm種
接
chủng

Thành phố sẽ liên lạc với
対象となる方には、別途事
đối tượng thông qua một
業所や学校などを通じて、
văn phòng hoặc trường học
市からご連絡します。
riêng biệt.

Người từ
64 歳～60
60～64歳の方【※２】
tuổi

Các bệnh suy giảm chức năng miễn dịch (bao gồm các khối u ác tính đang được điều trị hoặc chăm sóc giảm nhẹ)

Tháng
８月8

●
７/14
申出締切
Hạn nộp

Người ưu tiên tiêm chủng dành riêng của Thành phố (Nhân
市の独自優先接種者（保育士・小
viên chăm sóc trẻ em, giáo viên và nhân viên trường tiểu học
中学校教職員等、民生委員など）
và trung học cơ sở, nhân viên phúc lợi công cộng,.)

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

Các bệnh thần kinh cơ và rối loạn thần kinh liên quan đến rối loạn miễn dịch
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７月 7
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【※１】Người có bệnh lý nền, về nguyên tắc, vui lòng trao đổi ý kiến với cơ sở y tế phụ trách của bạn trước khi tiêm
chủng cá nhân. Người có nhu cầu được tiêm phòng tập thể vì lý do như là chưa được tiêm tại cơ sở y tế phụ trách của
mình, vui lòng gửi đơn đăng ký trước thứ 4 ngày 14/7. Chúng tôi sẽ tiếp nhận đặt chỗ để tiêm chủng tập thể từ thứ 2
ngày 26/7 và sẽ bắt đầu tiêm chủng từ đầu tháng 8.
【※２】 Đối với những người từ 64 đến 60 tuổi (đủ tuổi tính đến ngày bắt đầu tiếp nhận), chúng tôi sẽ tiếp nhận đặt
chỗ để tiêm chủng tập thể từ thứ 4 ngày 28/7 và sẽ bắt đầu tiêm chủng từ đầu tháng 8.
【※３】Để giảm bớt tắc nghẽn vào ngày bắt đầu tiếp nhận đặt chỗ, việc tiếp nhận dành cho những người
dưới 59 tuổi, sẽ được làm từng bước theo thứ tự từ người thuộc nhóm tuổi lớn đến nhở. Các chi tiết như lịch
tiêm chủng sẽ được thông báo trên bản tin chính quyền thành phố và trang web của Thành phố Nagaoka.

３． Về việc tiêm chủng cá nhân tại các cơ sở y tế
Ngay sau khi các cơ sở y tế và phương pháp tiếp nhận tiêm chủng cá nhân cho người dưới 64 tuổi được quyết định,
chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trên bản tin chính quyền thành phố và trang web của Thành phố Nagaoka.
※ Vui lòng không đặt câu hỏi qua điện thoại cho từng cơ sở y tế.

ĐỂ ĐƯỢC TIÊM CHỦNG, SỰ ĐỒNG Ý CỦA CHÍNH CHỦ LÀ CẦN THIẾT!
Bạn sẽ được tiêm chủng theo ý muốn của bạn sau khi hiểu rõ tác dụng của việc tiêm chủng đối với việc ngăn ngừa các
bệnh truyền nhiễm và nguy cơ mắc các phản ứng phụ. Việc tiêm chủng sẽ không được tiến hành nếu không có sự đồng ý
của người được tiêm. Nếu bạn đang điều trị một số bệnh hoặc không chắc chắn về việc tiêm chủng do tình trạng cơ thể
của bạn, vui lòng trao đổi ý kiến với bác sĩ phụ trách trước khi xem xét có nên tiêm chủng hay không. Ngoài ra, trường
hợp học sinh tiểu học đi tiêm chủng, cần phải có người giám hộ đi cùng.

★Dành cho phụ huynh có con từ 12 đến 15 tuổi
Những người 12 ~15 tuổi, sẽ không được tiêm chủng trừ khi phiếu kiểm tra sơ bộ có chữ kí của phụ huynh
Nếu muốn con bạn được tiêm chủng, vui lòng ký tên của phụ huynh vào dòng chữ ký của phiếu kiểm tra sơ bộ.
Ngoài ra, liên quan đến việc tiêm chủng cho trẻ em,
vui lòng đọc kỹ “Hướng dẫn tiêm vắc xin dự phòng
Corona chủng mới (đối với vắc xin Pfizer)” .

VỀ TÁC DỤNG CỦA VẮC XIN CORONA CHỦNG MỚI
Vắc xin corona chủng mới đã được chứng minh là có hiệu quả 95% trong việc ngăn ngừa sự khởi phát (các triệu
chứng như sốt và ho) và sự trầm trọng thêm bằng 2 lần tiêm chủng. Ngoài ra, hiệu quả của vắc xin cúm là khoảng
40% đến 60%.
Nếu nhiều người được tiêm chủng sẽ giảm số người bệnh nặng và người chết, giảm gánh nặng cho các cơ sở y tế
và nếu tỷ lệ tiêm chủng tăng lên khoảng 70%, chúng ta có thể mong đợi một hiệu ứng miễn dịch tập thể lớn (sự hội
tụ tự nhiên của truyền nhiễm).

VỀ PHẢN ỨNG PHỤ DO TIÊM VẮC XIN
Sau khi tiêm chủng, khả năng cao sẽ xảy ra các phản ứng phụ như đau, ê ẩm và sốt tại nơi tiêm. Tuy nhiên,
hầu hết sẽ hồi phục trong vòng 3 ngày. Nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào, đừng gọi đến cơ sở y tế ngay lập tức
mà hãy nghỉ ngơi thoải mái.
Rất hiếm khi xảy ra "sốc phản vệ", tức là dị ứng cấp tính với các thành phần của vắc xin. Trong trường hợp
không mong muốn xảy ra sốc phản vệ, nhân viên y tế sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết tại nơi tiêm chủng
hoặc cơ sở y tế. Có một hệ thống cứu trợ dựa trên Luật Tiêm chủng khi sức khỏe bị tổn hại do tiêm vắc xin
corona chủng mới.

THÔNG TIN VÀ NƠI GIẢI ĐÁP THẮC MẮC LIÊN QUAN ĐẾN TIÊM VẮC XIN

TIÊM VẮC XIN CORORA CHỦNG MỚI

DÀNH CHO NGƯỜI MẮC BỆNH LÝ NỀN DƯỚI 64 TUỔI
Việc tiêm vắc xin cho người mắc bệnh lý nền,
về nguyên tắc, căn cứ theo trao đổi ý kiến với cơ sở y tế phụ trách của bạn, vui lòng
tiêm chủng cá nhân
Người có nhu cầu được tiêm phòng tập thể vì lý do như là chưa được tiêm tại cơ sở y tế phụ trách của
mình, vui lòng gửi đơn đăng ký ở mặt sau.
※ Những người được tiêm chủng cá nhân không cần phải đưa ra đề nghị đến thành phố.

Hạn nộp : 14/07/2021 (thứ 4)
※ Đối với những người nộp trước thời hạn, chúng tôi dự kiến thiết lập thời gian tiếp nhận cho
các nhóm đặt chỗ trước.
Bạn có thể đưa ra đề nghị ngay cả sau thời hạn, nhưng xin lưu ý rằng chúng tôi có thể không
tiếp nhận đặt chỗ trước.

Phạm vi bệnh lý nền

Những người mắc các bệnh và tình trạng sau
（Đối với ①～⑭, những người đến bệnh viện hoặc đang nhập viện）

① Bệnh hô hấp mãn tính ② Bệnh tim mãn tính (bao gồm cả huyết áp cao) ③ Bệnh thận mãn tính ④ Bệnh gan mãn tính (xơ gan, v.v.)
⑤ Bệnh đái tháo đường đang được điều trị bằng insulin hoặc với các bệnh khác
⑥ Các bệnh về máu (không bao gồm thiếu máu do thiếu sắt) ⑦ Các bệnh suy giảm chức năng miễn dịch (bao gồm các khối u ác tính đang được điều trị hoặc
chăm sóc giảm nhẹ)
⑧ Đang được điều trị làm giảm chức năng của miễn dịch như phương pháp steroid ⑨ Các bệnh thần kinh cơ và rối loạn thần kinh liên quan đến rối loạn miễn
dịch.
⑩ Tình trạng suy giảm chức năng thể chất do các bệnh thần kinh cơ hoặc rối loạn thần kinh (rối loạn hô hấp, v.v.) ⑪ Bất thường nhiễm sắc thể
⑫ Khuyết tật thể chất và tinh thần nặng ( tình trạng khuyết tật thể chất nặng và khuyết tật trí tuệ nặng trùng lặp) ⑬ Hội chứng ngưng thở khi ngủ
⑭ Bệnh tâm thần nghiêm trọng (nếu bạn nhập viện để điều trị bệnh tâm thần, có sổ ghi chép sức khỏe và phúc lợi của người khuyết tật tâm thần hoặc thuộc "mức
độ nghiêm trọng và liên tục" trong chăm sóc y tế hỗ trợ độc lập (chăm sóc ngoại trú tâm thần)) Khuyết tật trí tuệ (nếu bạn có sổ tay điều dưỡng)
⑮ Người béo phì đáp ứng tiêu chuẩn (BMI30 (*) trở lên) Công thức tính: "(chiều cao m) ² x 30“
* Tiêu chuẩn của BMI từ 30 trở lên: Cao 170 cm và nặng khoảng 87 kg trở lên, cao 160 cm và nặng khoảng 77 kg trở lên

VềvấnđềtiêmphòngtạiNagaoka

Phương pháp đăng kí (Vui lòng áp dụng theo các phương pháp ① ~ ③ dưới đây)

●TrungtâmtiêmphòngCorona thànhphốNagaoka

①Đăng ký
điện tử

☎０５７０ー０１２ー０３５
〈Thờigian〉10：00～19：00（Baogồmthứbảy, chủnhậtvàngàynghỉ）

●TrungtâmgiaolưuquốctếNagaoka <Chikyu-hiroba>

☎０258ー39ー2714

▲Trang chủ thành phố Nagaoka

Đăng ký từ "Dịch vụ đăng
ký Điện tử TP Nagaoka"

〈Thờigian〉９：00～1７：00（Baogồmthứbảy, chủnhậtvàngàynghỉ）

Vềcácvấnđềliênquanđếnsự an toàn, tácdụngphụcủavắcxin

② Gửi mẫu đề nghị dưới đây
Điền vào mẫu ở mặt sau và gửi qua đường
bưu điện.
〒940-0084
長岡市幸町２丁目１番１号
さいわいプラザ
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ接種事業室 宛
※ Vui lòng chuẩn bị phong bì và dán tem

▲web đăng ký tại đây

③ Gửi đơn đăng ký

đến quầy tiếp nhận
Điền vào mẫu ở mặt sau và gửi đến
quầy tiếp nhận dưới đây
〇Tòa nhà Aore
bất kỳ quầy nào ở tòa thị chính

〇Bộ phận Đời sống Công dân của từng
chi nhánh
hoặc Bộ phận Thúc đẩy Khu vực / Đời sống Công
dân

●Tổngđàivềvắcxincủabộ Lao Động

☎０１２０ー７６１７７０
〈Thờigian〉9：00～21：00（Baogồmthứbảy, chủnhậtvàngàynghỉ）

※Nhữngthông tin nàyđượcđăngvàongày 10/6/2021. Có thểcósựthayđổi

Thông tin chi tiết về việc đặt chỗ như tiêm chủng tập thể sẽ được thông báo trên bản
tin chính quyền thành phố và trang web của Thành phố Nagaoka.

