VỀ VIỆC ĐẶT LỊCH TIÊM VẮC-XIN PHÒNG NGỪA COVID-19
Phiếu tiêm phòng (Phiếu coupon) sẽ được gửi đến người từ đủ 12 tuổi đến 64 tuổi đang cư trú tại Thành
phố Higashihiroshima.
Việc tiêm vắc-xin là không bắt buộc
và cần phải có sự đồng ý của bản
thân (phụ huynh/người giám hộ).

Phiếu tiêm phòng (Phiếu coupon) sẽ cần phải có khi đặt lịch và tiêm phòng,
vì vậy xin vui lòng cất giữ cẩn thận cho đến khi kết thúc lần tiêm mũi thứ 2.
Tình hình tiêm phòng vắc-xin Covid-19

Cuối tháng 10▼

▼Ngày mà hướng dẫn này được gửi đến
Người cao tuổi

Đã bắt đầu tiêm phòng

(Từ 65 tuổi trở lên)
Người đang làm việc tại các
cơ sở dịch vụ chăm sóc người
khuyết tật・điều dưỡng

Người có bệnh nền
Người từ 60 ~ 64 tuổi

Sẽ được hướng dẫn thông qua nơi làm việc

Hiện tại, có thể đặt lịch và tiêm phòng

(Vui lòng xem tại trang tiếp theo)

Dự kiến bắt đầu đặt lịch và tiêm phòng vào khoảng đầu tháng 8

Người từ đủ 12 ~ 59 tuổi
Để tránh tắt nghẽn trong việc đặt lịch,
dự kiến sẽ triển khai dần dần từng
bước・phân chia theo độ tuổi.

Ngày bắt đầu đặt lịch và tiêm phòng của người từ đủ 12 ~ 64 tuổi sẽ được Thành phố
thông báo qua đường bưu điện, v.v… vào lần sau.
●Sẽ không có việc thiếu vắc-xin, vì vậy xin vui lòng đợi cho đến thứ tự của chính mình.
●Thông tin về lịch trình gửi thông báo qua đường bưu điện cũng sẽ được lần lượt đăng trên trang chủ của Thành phố.
●Thành phố đặt mục tiêu sẽ hoàn tất việc tiêm phòng cho đến cuối tháng 10 năm 2021.
※Việc tiêm phòng tại các địa điểm tiêm phòng quy mô lớn do quốc gia thiết lập hoặc tại nơi làm việc, trường học có trường hợp lịch trình sẽ khác với bên trên.

Nơi liên hệ trao đổi các loại

Thông tin mới nhất của Thành phố Higashihiroshima

●Các vấn đề liên quan đến Phiếu tiêm phòng (Phiếu coupon), địa điểm tiêm
phòng, đặt lịch tiêm vắc-xin
Tổng đài Call Center về tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 Thành phố Higashihiroshima

☎ 0120-022-894

●Dự kiến sẽ đăng lần lượt các thông tin về ngày bắt đầu
tiếp nhận đặt lịch và tiêm phòng phân chia theo độ tuổi
Website:
https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/
kinkyu/kansensho_taisaku/12/26700.html

Thời gian tiếp nhận: Mỗi ngày, từ 8:30 ~ 20:00 (Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày Lễ cũng tiếp nhận）
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Hàn, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Tây Ban
Tài khoản Line

Nha, Tiếng Việt

▶Người gặp khó khăn trong việc giao tiếp qua điện thoại

FAX: 050-3819-8287

●Trao đổi hỏi đáp thông thường, Trao đổi mang tính chất chuyên môn cần
kiến thức mang tính y học, v.v…
Tổng đài Call Center liên quan đến Covid-19 Tỉnh Hiroshima

☎ 082-513-2847

Thời gian tiếp nhận: 24/24 giờ, 365 ngày

@hh_kanko

Site hỗ trợ đa
ngôn ngữ

Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Hàn, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Việt,
Tagalog

Do sẽ gây ra cản trở đến việc khám chữa bệnh thông thường nên những trao đổi hỏi đáp liên quan đến việc đặt lịch tiêm
với cơ quan y tế xin vui lòng hạn chế.
(Tuy nhiên, ngoại trừ những trường hợp người có bệnh nền trao đổi với bác sĩ riêng thường hay thăm khám của bản thân)

Hiện tại, đang tiếp nhận đặt lịch tiêm vắc-xin của「Người có bệnh nền」
！ Người có bất an, lo lắng về việc tiêm vắc-xin, xin vui lòng trao đổi trước với bác sĩ riêng thường hay thăm khám.
○

「Người có bệnh nền」nghĩa là
●Người đang điều trị/nhập viện do mắc các bệnh hoặc tình trạng dưới đây:
1. Bệnh hô hấp mãn tính
10. Chức năng của thân thể suy yếu do bệnh thần kinh và rối
2. Bệnh tim mạch mãn tính (bao gồm bệnh cao huyết áp)
loạn thần kinh cơ gây ra (rối loạn hô hấp, v.v...)
3. Bệnh thận mãn tính
11. Bất thường nhiễm sắc thể
4. Bệnh gan mãn tính (như xơ gan, v.v...)
12. Rối loạn tâm thần, thiểu năng trí tuệ và khuyết tật thân thể
5. Đang điều trị bệnh đái tháo đường bằng thuốc uống và
nghiêm trọng
insulin hoặc mắc bệnh đái tháo đường đồng thời với các bệnh
13. Hội chứng ngưng thở khi ngủ
khác
14. Bệnh rối loạn tâm thần nặng (trường hợp đang nhập viện
6. Các bệnh về máu (trừ bệnh thiếu máu do thiếu sắt)
để điều trị rối loạn tâm thần, đang có sổ tay phúc lợi chăm sóc
7. Bệnh suy giảm chức năng hệ miễn dịch (bao gồm cả khối u
sức khỏe người tâm thần, hoặc trường hợp tương ứng với mức
ác tính đang được điều trị và làm giảm bớt tình trạng bệnh)
[nghiêm trọng và liên tục] thuộc chế độ y tế hỗ trợ tự lập (y tế
8. Đang điều trị làm giảm chức năng miễn dịch như steroid
điều trị tâm thần)) và thiểu năng về trí tuệ (trường hợp đang
9. Bệnh thần kinh và rối loạn thần kinh cơ dẫn đến bất thường
có sổ tay phục hồi chức năng)
hệ miễn dịch
●Người béo phì có chỉ số BMI trên 30
BMI = Cân nặng (kg) ÷ Chiều cao (m) ÷ Chiều cao (m)
※Ước chừng của chỉ số BMI 30: Chiều cao 170cm và Cân nặng 87kg, Chiều cao 160cm và Cân nặng 77kg

Cách đặt lịch tiêm của「Người có bệnh nền」

Tiêm phòng cá nhân Trường hợp có nguyện vọng (tiêm phòng bởi bác sĩ riêng thường hay thăm khám)
Xin vui lòng trao đổi với cơ quan y tế thường hay thăm khám bệnh
●Do đang ưu tiên tiêm phòng người cao tuổi trước nên sẽ có trường hợp không thể đặt lịch tiêm vào những ngày gần nhất.
●Do sẽ gây ra cản trở đến việc khám chữa bệnh thông thường nên những trao đổi hỏi đáp ngoài việc đặt lịch tiêm xin vui
lòng liên hệ đến Tổng đài Call Center của Thành phố Higashihiroshima.

Tiêm phòng tập trung Trường hợp có nguyện vọng (tiêm phòng tại địa điểm đặc biệt có hỗ trợ đa ngôn ngữ do
Cơ quan hành chính Thành phố thiết lập)

Trước khi đặt lịch tiêm cần phải đăng ký trước. ●Xin vui lòng chuẩn bị sẵn Phiếu tiêm phòng (Phiếu coupon) trên tay
１ Lựa chọn địa điểm tiêm phòng (Vui lòng hạn chế liên hệ với địa điểm tiêm phòng)
Đến ngày 30 tháng 7 (Thứ Sáu)……Sở (Cục) phòng cháy chữa cháy Higashihiroshima Saijo-cho, Sukezane 1173-1
(Tùy theo thời điểm tiêm phòng mà địa điểm tiêm mũi thứ 2 sẽ tiến hành ở Công viên vận động Undokoen Higashihiroshima)
Từ ngày 2 tháng 8 (Thứ Hai)………Nhà thi đấu thể thao Công viên vận động Undokoen Higashihiroshima
▼
２ Đăng ký trước (Đây là biện pháp nhằm để ưu tiên tiêm phòng cho người có bệnh nền.
Thủ tục sẽ có 2 bước, xin vui lòng thông cảm vì sự bất tiện này.)
WEB https://s-kantan.jp/city-higashihiroshima-hiroshima-u/offer/
offerList_detail.action?tempSeq=7349
☎ 0120-022-894 Mỗi ngày, từ 8:30 ~ 20:00 (Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày Lễ cũng tiếp nhận)
Có thể đặt lịch tiêm từ buổi chiều của ngày hôm sau sau khi đăng ký↓
▼

３

Saijo-cho, Taguchi 67-1

Đặt lịch tiêm

WEB https://vaccines.sciseed.jp/higashihiroshimacovid19
☎ 0120-022-894 Mỗi ngày, từ 8:30 ~ 20:00 (Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày Lễ cũng tiếp nhận)

！ Vì sẽ có trường hợp khó có thể kết nối điện thoại nên nếu có thể xin vui lòng sử dụng trang WEB.
○

