
Những điều khoản cần lưu ý và quy định sử dụng trong hệ thống đặt trước tiêm chủng 

tập trung vắc xin Covid 19 tại Thành phố Nagaoka 

 

 

Điều khoản cần lưu ý  

 

Hệ thống đặt trước để tiêm chủng hàng loạt vắc-xin Covid 19  ở Thành phố Nagaoka là 

chế độ " Đặt lịch hẹn tiêm chủng lần 1 và tiêm chủng lần 2 3 tuần sau đó trong 1 lần" 

 

Lịch tiêm lần thứ nhất và lần thứ hai sẽ được đặt trong 1 lần vì vậy xin đảm bảo đặt hẹn 

ngày có thể tiêm trong cả 2 ngày. 

ví dụ  

Tiêm phòng lần 1 ngày 5 tháng 6 (thứ 7) 9：00~9：15 

↓ 

Tiêm phòng lần 2 ngày 26 tháng 6 ( thứ 7) 9：00~9：15 

 

Những người đã được tiêm các loại vắc xin khác trong vòng 2 tuần, chẳng hạn như tiêm 

vắc xin định kỳ phòng bệnh nhiễm khuẩn phế cầu ở người cao tuổi thì không được tiêm 

vắc xin này. 

* Trên màn hình xác nhận ngay sau khi đặt phòng tiêm vắc xin đầu tiên, chỉ hiển thị 

đặt phòng tiêm chủng đầu tiên. Lần đặt trước vắc xin thứ hai sẽ được đăng ký vào cùng 

ngày trong tuần và cùng thời điểm đặt trước ba tuần sau đó, vì vậy vui lòng kiểm tra 

màn hình xác nhận đặt lịch . Do cấu hình hệ thống, có thể mất một khoảng thời gian 

cho đến khi thông tin được phản ánh trong hệ thống sau lần đặt chỗ đầu tiên. 

。 

* Nếu đặt nhiều lần cho lần tiêm phòng đầu tiên với cùng một mã số phiếu tiêm phòng 

thì chỉ đặt chỗ sớm nhất mới có giá trị. 

* Nếu buột hủy đặt lịch hẹn tiêm phòng vì những trường hợp không thể tránh khỏi, vui 

lòng đảm bảo hoàn tất thủ tục hủy lịch tiêm phòng tại hệ thống đặt hẹn lịch tiêm hoặc 

trung tâm dịch vụ. Xin lưu ý lịch tiêm lần 1 và lần 2 được đặt cùng 1 lức, vì vậy nếu bạn 

hủy đặt chỗ trước khi tiêm vắc xin đầu tiên, thì lịch hẹn tiêm phòng lần thứ hai cũng sẽ 

bị hủy. 

 



 

Quy định sử dụng  

 

1. Mục đích 

Những quy định này xác định những điều khoảng cần thiết về vấn đề sử dụng thông tin 

cá nhân của những người sử dụng (gọi tắt là người dùng) “Hệ thống đặt trước tiêm 

chủng tập trung vắc xin virus Covid 19 ở Thành phố Nagaoka” ( gọi tắt là hệ thống)  

 

2. Đồng ý điều khoảng sử dụng 

Người dùng phải xác nhận và đồng ý với những điều khoảng này trước khi sử dụng hệ 

thống . 

 

3. Nội dung dịch vụ 

Đặt trước / thay đổi / hủy lịch, thông báo (chỉ dànhngười dùng LINE) lịch hẹn tiêm 

chủng tập trung vắc xin Covid 19  của Thành phố Nagaoka,  

 

 4. Thông tin cá nhân 

Về việc thu thập, sử dụng, quản lý, v.v. thông tin cá nhân trong hệ thống này, Dựa trên 

"Pháp lệnh Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Thành phố Nagaoka" (Sắc lệnh số 31 của 

Thành phố Nagaoka năm 2015) và Chính sách Hoạt động của Ban Truyền Thông Xã 

Hội Thành phố Nagaoka (LINE) 

"(https ::/www.city.nagaoka.niigata.jp/shisei/cate02/filesns/sns-l01.pdf), được sử dụng 

thichs hợp như sau: 

 (1) thông tin cá nhân được sử dụng 

Thông tin cá nhân mà Thành phố Nagaoka nhận được từ người dùng thông qua hệ 

thống này sẽ là số phiếu tiêm chủng và ngày sinh. 

(2) Thu thập thông tin cá nhân 

Khi Thành phố Nagaoka thu thập thông tin cá nhân thông qua hệ thống này, về 

nguyên tắc, thông tin đó sẽ được thu thập từ người dùng hoặc người đại diện của họ. 

Không thu thập thông tin về ý tưởng, tín ngưỡng, tôn giáo và thông tin cá nhân có thể 

gây ra sự kỳ thị xã hội.. 

(3) Mục đích và các hạn chế đối với việc sử dụng thông tin cá nhân 

Theo nguyên tắc chung, mục đích sử dụng sẽ được trình bày rõ ràng với người dùng, và 

thông tin cá nhân thu thập được sẽ được sử dụng trong phạm vi mục đích sử dụng đã 



được chỉ định trước. Ngoài ra, về nguyên tắc, chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá 

nhân thu thập được ngoài phạm vi mục đích sử dụng hoặc cung cấp ra bên ngoài thành 

phố. 

Tuy nhiên, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân trong phạm vi mục đích sử dụng 

của doanh nghiệp khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền được yêu cầu trên cơ sở 

pháp luật và các quy định. Ngoài ra, những thông tin thống kê không bao gồm thông 

tin cá nhân có thể được tạo hoặc cung cấp cho người khác khi cần thiết. 

 (4) Quản lý thông tin cá nhân 

Thông tin về cá nhân (số phiếu tiêm chủng và ngày sinh) do thành phố Nagaoka cung 

cấp thông qua hệ thống này được quản lý an toàn bởi máy chủ nội địa của công ty uỷ 

thác, thông tin cá nhân hoàn toàn không bị thu thập khi sử dụng chức năng LINE talk. 

Do đó, thông tin cá nhân sẽ không được cung cấp cho LINE Corporation. 

Ngoài ra, thông tin cá nhân do Thành phố Nagaoka thu thập sẽ được quản lý chặt chẽ 

và sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn rò rỉ, lưu truyền trái phép, giả 

mạo, v.v. Thông tin cá nhân không còn cần lưu trữ cho mục đích sử dụng sẽ bị xóa một 

cách xác thực và nhanh chóng. 

 

5. Tuyên bố từ chối trách nhiệm 

(1) Để cung cấp tất cả hoặc một phần chức năng của tài khoản và hệ thống này, hãy sử 

dụng LINE và các dịch vụ khác do các bên thứ ba ngoài thành phố quản lý và vận hành 

( gọi là "dịch vụ của bên thứ ba"). 

(2) Trách nhiệm về thông tin và những nội dung khác được cung cấp bởi tài khoản và 

dịch vụ của bên thứ ba của hệ thống này hoặc dịch vụ của bên thứ ba sẽ do nhà điều 

hành kinh doanh phụ trách và người dùng phải chịu trách nhiệm về việc chấp thuận 

những dịch vụ hoặc nội dung, và các điều khoản sử dụng và các điều kiện sử dụng khác 

được áp dụng do nhà điều hành kinh doanh cung cấp. 

(3) Thành phố Nagaoka sẽ không đưa ra chứng nhận tính xác thực về chức năng, hiệu 

lực, tính chính xác của nội dung và các vấn đề khác của dịch vụ bên thứ ba và thông tin 

do dịch vụ của bên thứ ba cung cấp trong tài khoản và hệ thống này. 

Ngoài ra, nếu toàn bộ hoặc một phần các chức năng của hệ thống này bị trục trặc do việc 

tạm dừng dịch vụ của bên thứ ba , có thể xảy ra tổn hại hoặc bất lợi khác cho người 

dùng. Người dùng phải xác nhận là Thành phố Nagaoka sẽ không chịu trách nhiệm cho 

bất kỳ trường hợp nào. 

(4) Thành phố Nagaoka sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do việc truy 



cập trái phép vào thiết bị đi động của bạn. 

6. Những điều khoản cần chú ý, Quy định sử dụng và Thay đổi dịch vụ, v.v. 

(1) Những điều khoản cần chú ý và Quy định sử dụng có thể thay đổi mà không cần 

thông báo trước. 

(2) Trong trường hợp xảy ra thiên tai hoặc các trường hợp khẩn cấp khác, hoạt động 

của hệ thống này có thể bị thay đổi, hủy bỏ hoặc gián đoạn mà không cần thông báo 

trước hoặc liên hệ với người sử dụng. 

---------------------------------------------------------- 

Các câu hỏi liên quan đến hệ thống này vui lòng liên hệ 

Sở Y tế và Phúc lợi Thành phố Nagaoka Văn phòng công tác tiêm chủng vắc xin virus 

Covid 19  

Số điện thoại：0258-39-2383  

FAX：0258-39-5222  

Địa chỉ email：n-vaccine@city.nagaoka.lg.jp 

---------------------------------------------------------- 

 


