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Hướng dẫn sinh hoạt đa ngôn ngữ Phiên bản thành phố Nishinomiya 

Tiêm chủng phòng bệnh 
 
 
○Tiêm chủng phòng bệnh 
Các loại vắc xin được ủy thác cho các cơ sở y tế để thực hiện tiêm phòng bao gồm Rota vi-rút, viêm gan B, HIB, phế 
cầu ở trẻ em, 4 trong 1 (bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt), 2 trong 1 (bạch hầu, uốn ván), bại liệt bất hoạt, BCG (lao), 
hỗn hợp sởi và rubella, sởi, rubella (sởi 3 ngày), thủy đậu, viêm não Nhật Bản, phòng ung thư cổ tử cung, phế cầu ở 
người lớn, cúm cho người cao tuổi. Ngoài ra, trường hợp muốn tiêm phòng ở bên ngoài thành phố thì cần phải làm 
thủ tục trước. Vui lòng liên hệ với phòng phụ trách dưới đây chậm nhất là 10 ngày trước ngày tiêm chủng. 
Đối với việc tiêm chủng cho trẻ nhũ nhi và trẻ nhỏ, xem mục 11-4 về dịch vụ chăm sóc sức khỏe trẻ nhũ nhi và trẻ 
nhỏ, tiêm chủng phòng bệnh. Ngoài ra, thông tin mới nhất về tiêm chủng phòng bệnh, v.v. cũng được thông báo trên 
bản tin hành chính thành phố và trang chủ của thành phố. 
 
Nơi liên hệ: Trung tâm Chăm sóc sức khỏe thành phố Nishinomiya - Phòng Y tế dự phòng 0798-35-3308 
          Liên quan đến việc tiêm chủng vắc xin vi-rút Corona chủng mới 
          Tổng đài tiêm chủng vắc xin vi-rút Corona chủng mới của thành phố Nishinomiya   0120-622-999 
      (Lưu ý) Trung tâm có thể đóng cửa tạm thời tùy thuộc vào tình trạng tiêm chủng, vui lòng kiểm tra 
                 trên bản tin hành chính thành phố hay trang chủ của thành phố để biết thêm thông tin. 
                 Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ thông qua một ai đó hiểu tiếng Nhật. 

 


