
Lúc tiêm phòng bác sĩ sẽ hỏi han và chẩn đoán bệnh nên bạn cần điền vào phiếu kiểm tra sơ bộ trước. 

Vui lòng tham khảo bảng dưới đây và điền vào phiếu tiếng Nhật.

Vui lòng điền vào khung dày vào ngày tiêm chủng và mang đến nơi 

tiêm chủng.

Về việc điền phiếu kiểm tra sơ bộ

✓

Không cần phải đính kèm

phiếu giảm giá.
Vui lòng không tháo nhãn dán

và hãy mang nguyên giấy đến.

Vào ngày tiêm chủng, 

nhiệt độ sẽ được đo tại 

nơi tiêm, vì vậy không 

cần thiết phải nhập 

nhiệt độ cơ thể.

長岡市

Về việc nhận tiêm vắc xin

●Cần đặt trước để nhận tiêm vắc xin.

● Tất cả những ai đủ điều kiện tiêm chủng đều có thể được tiêm chủng miễn phí.
● Theo nguyên tắc chung, tiêm chủng có thể được nhận tại thành phố có thẻ cư trú.

※Về việc tiêm chủng ở ngoài nơi (địa chỉ) có thẻ của cư trú

□ Người nhận được tiêm chủng đang nằm trong các tổ chức hay cơ sở y tế

➡ Hãy trao đổi ý kiến ở tổ chức hay cơ sở y tế

□ Người nhận được tiêm chủng đang trị liệu các bệnh lý nền tại các tổ chức y tế

➡ Hãy trao đổi ý kiến ở tổ chức y tế

□ Người đang sống ở một nơi khác với địa chỉ cư trú

➡ Có trường hợp nhận được tiêm chủng ở khu vực bạn đang sống

Vui lòng liên hệ với đô thị nơi bạn đang sống

Người đã chuyển từ Thành phố Nagaoka đến một đô thị khác

Sau khi chuyển đi, không thể sử dụng phiếu giảm giá do Thành phố Nagaoka phát hành.

Vui lòng liên hệ với đô thị bạn đang chuyển đến và yêu cầu cấp lại phiếu.

Đặt chỗ qua điện thoại cho tiêm tập thể /

Các thắc mắc liên quan đến tiêm vắc xin

Trung tâm tiêm chủng Corona chủng mới Thành 

phố Nagaoka 

TEL 0570-012-035
（ Navi Dial）

Thời gian tiếp nhận：10:00-19:00（cả cuối tuần và

ngày lễ)

Trình tự tiêm vắc xin

corona chủng mới

Phiếu giảm giá được phát hành cho những người sinh từ ngày 2 tháng 4 năm 1957 đến ngày 28

tháng 6 năm 2009. Đối với những người sinh sau đó, ngay khi đủ 12 tuổi, phiếu giảm giá sẽ được

phát hành theo trình tự dưới đây

* Phiếu giảm giá được tạo dựa trên đăng ký cư trú kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2021.

* Thông tin được cung cấp vào ngày 10 tháng 6 năm 2021, và có thể thay đổi.

Để biết thông tin mới nhất, vui lòng kiểm tra bản tin chính quyền thành phố và trang web của

Thành phố Nagaoka.

Người đã được ưu tiên tiêm phòng trước như nhân viên y tế

Nếu đã được tiêm vắc xin, vui lòng hủy phiếu giảm giá.

Số lần tiêm vắc-xin corona chủng mới là hai lần. Không thể tiêm lần thứ ba.

Vui lòng xác nhận trước khi đặt chỗ

● Những người đã được tiêm các loại vắc xin khác như vắc xin phối hợp sởi-rubella, trong vòng 2 tuần không 

được tiêm vắc xin corona chủng mới. Vui lòng đặt chỗ sau 2 tuần.

● Vắc xin Pfizer dành cho người trên 12 tuổi và vắc xin Moderna dành cho người trên 18 tuổi. Tại thời điểm 

này, vắc xin Pfizer được sử dụng tại điểm tiêm chủng tập thể ở thành phố Nagaoka.

Trong tương lai, chúng tôi sẽ sử dụng vắc xin Moderna tại điểm tiêm chủng quy mô lớn do tỉnh Niigata thiết 

lập.

※ Nếu bạn từ 12 đến 15 tuổi, 

vui lòng ký tên trước với tên 

người giám hộ của bạn.
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Trang web và LINE thuận tiện cho việc đặt chỗ !

Bạn có thể kiểm tra chi tiết đặt chỗ trên màn hình này
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Vui lòng kiểm tra số vé với

phiếu giảm giá kèm theo

Trường hợp được tiêm chủng tại nơi tiêm chủng tập thể

Kiểm tra địa điểm và lịch tiêm chủng１

２
Đặt chỗ
Có ba cách để đặt chỗ. Vui lòng đặt chỗ bằng một trong các phương thức sau.

● Đặt chỗ cần「Số vé (10 chữ số)」 và 「Ngày sinh (dương lịch)」
● Đặt chỗ là set 2 lần. Khi bạn đặt chỗ lần đầu tiên, đặt chỗ lần thứ hai sẽ được 

mở cửa tự động 3 tuần sau đó tại khung giờ và địa điểm tương tự.

● Thời gian đặt chỗ tính theo đơn vị là 15 phút. Có số người quy định cho mỗi

khung giờ.

Nếu bạn muốn thay đổi địa điểm tiêm chủng hoặc lịch trình, vui lòng hủy địa điểm 

đã đặt trước rồi đặt chỗ mới.

３ Trình tự cho buổi tiêm chủng
①Kiểm tra nhiệt độ và tình trạng cơ thể

Nếu bạn bị sốt hoặc cảm thấy không khỏe, hãy ngừng tiêm và liên lạc cho trung tâm dịch vụ thành phố qua số

điện thoại（☎0570-012-035）
Những người tương ứng như sau đây vui lòng không đến

・Những người bị sốt từ 37,5 độ trở lên trong vòng một tuần

・Những người đã tiếp xúc với những người dương tính với vi rút corona chủng mới hoặc người bị nghi ngờ 

mắc bệnh này trong vòng 2 tuần (bao gồm cả tiếp xúc với một người sống chung hoặc tại nơi làm việc)

・Những người đã đi du lịch ngoài tỉnh, hoặc những người qua lại với gia đình ở ngoại tỉnh, bị sốt hay có triệu

chứng cảm trong vòng 2 tuần.

②Kiểm tra vật dụng mang theo trong ngày đó

□Phiếu giảm giá tiêm vắc xin corona(không tháo nhãn dán, mang nguyên giấy đến)

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

□Phiếu kiểm tra sơ bộ: 1 phiếu (2 phiếu được đính kèm trong phong bì. Điền các mục cần thiết và mang 

theo 1 phiếu)

※Vui lòng mặc những bộ quần áo giúp bạn dễ dàng lộ vai

③Đến địa điểm theo thời gian đã đặt trước

Để tránh tình trạng đông đúc, bạn không thể vào hội trường dù đến sớm. Vui lòng đeo khẩu trang và đến vào thời 

gian đã đặt trước. Ngoài ra, hãy giữ số lượng bạn đồng hành ở mức tối thiểu và không nói chuyện tại địa điểm.

④ Theo dõi quá trình sau khi kiểm tra sơ bộ, tiêm chủng dựa theo bác sĩ

Sau khi tiêm chủng, để kiểm tra xem có thay đổi gì về thể trạng hay không, chúng tôi sẽ theo dõi khoảng 15 

phút tại hội trường. Hơn nữa, nếu bạn lo lắng về dị ứng, bạn sẽ phải theo dõi trong khoảng 30 phút.

Vui lòng kiểm tra trước khi đặt

Nhập số vé

Nhập ngày sinh (dương

lịch)

Trường hợp được tiêm chủng cá nhân tại tổ chức y tế

Ngay sau khi phương thức đặt chỗ hay các cơ sở y tế thực hiện tiêm chủng cá nhân được quyết định, 

chúng tôi sẽ thông báo 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.。

１ Nhập số vé và ngày sinh của

bạn để xác minh danh tính

Đặt chỗ chưa 

hoàn tất

３ Nhấp vào nút予約 ２ Chọn địa điểm / lịch trình

Chọn khu vực có địa

điểm mong muốn

Chọn ngày mong muốn

(set 2 lần) và địa điểm

Chọn ngày và giờ mong

muốn (đơn vị 15 phút)

Địa

điểm

tiêm

chủng

Saiwai Plaza・Hive Nagaoka・Bệnh viện Chữ thập đỏ Nagaoka

Bệnh viện đa khoa Trung ương Nagaoka・Trung tâm cộng đồng Nakanoshima

Phòng tập thể dục Koshiji・ Hội trường Mishima・Trung tâm giao lưu công 

nghiệp Tochio

※Có thể thay đổi sau

Lịch trình thực hiện / ngày bắt đầu đặt chỗ: Ngay sau khi được quyết định, sẽ được thông 

báo trên bản tin chính quyền thành phố và trang web của Thành phố Nagaoka.

※ Bạn có thể chọn địa điểm ở tất cả các khu vực, không chỉ khu vực của bạn.

Những người lo lắng về việc dị ứng do tiêm chủng hoặc những người đang mắc 

bệnh lý nền, vui lòng trao đổi ý kiến với bác sĩ phụ trách trước về việc tiêm vắc

xin.

Biểu mẫu

dành riêng cho

đặt chỗ tiêm

vắc xin

Biểu mẫu dành

riêng cho xác

nhận/ hủy đặt

chỗ tiêm vắc xin

Trang web của 

Thành phố 

Nagaoka

Truy cập trang web đặt chỗ từ trang web 

của Thành phố Nagaoka

LINE chính thức

của thành phố

Nagaoka

Bạn có thể đặt chỗ từ

LINE bằng cách đăng

ký làm bạn của tài

khoản LINE chính

thức.

Trung tâm điện thoại

tiêm chủng Corona 

chủng mới củaThành

phố Nagaoka 

☎ 0570 – 012 - 035（Navi Dial）

【Thời gian tiếp nhận】10：00～19：00

（cả cuối tuần và ngày lễ）

▲ đăng ký LINE chính thức tại đây

▲Bạn có thể xem 

cách đặt chỗ và thông 

tin vắc xin bằng nhiều 

ngôn ngữ khác nhau


