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Đây là bản giải thích 「Tài liệu hướng dẫn」được gửi kèm với Phiếu tiêm chủng

● Quy trình tiêm chủng vắc xin
１． Đã nhận được phiếu tiêm chủng

Phiếu tiêm chủng được gửi lần lượt theo đường bưu điện.
Tài liệu hướng dẫn và Phiếu khảo sát tình trạng bệnh được gửi kèm trong bì thư.

２．Lựa chọn địa điểm tiêm chủng

①「Thành phố Nishinomiya」đã thiết lập địa điểm tiêm chủng theo 2 nhóm đối tượng
「Tiêm chủng cá nhân」
「Tiêm chủng đoàn thể」

②「Quốc gia・Tỉnh Hyogo」đã thiết lập cuộc đại tiêm chủng mở rộng

→Chi tiết xem tại đây

３． Đăng ký Hãy xác nhận lại phương pháp đăng ký tiêm chủng.（Khi đăng ký lịch tiêm, cần phải có Số thứ tự phiếu Tiêm chủng）

Hướng dẫn đăng ký lịch tiêm chủng
Phương thức đăng ký lịch tiêm Vắc xin phòng Virus Corona

【Tiêm chủng cá nhân】 Gọi điện thoại xác nhận với bệnh viện và đăng ký lịch tiêm. Cũng có thể đăng ký qua Website của Viện
（có khoảng 200 cơ sở trong thành thố）

【Tiêm chủng đoàn thể】
★

Có thể tham khảo danh sách các cơ sở y tế được chỉ định tiêm Vắc xin →Tại đây

Đăng ký tiêm qua「Điện thoại」hoặc「Internet」

Đăng ký qua điện thoại Tổng đài hỗ trợ về tiêm vắc xin phòng virus corona Thành phố Nishinomiya
＜Thời gian làm việc＞９：００〜１７：３０ （Làm việc cả thứ 7, chủ nhật và ngày lễ）
（Tổng đài miễn phí ）０１２０−６２２−９９９
(Tổng đài có tính phí） ０５７０−０９７−７２４

★

Đăng ký qua WEB

Hệ thống đăng ký lịch tiêm của Thành phố Nishinomiya
Hướng dẫn cách đăng ký tiêm qua WEB →Tại đây

→Tại đây

Thời gian mở cửa tiếp nhận đăng ký lịch tiêm chủng được phân chia theo các nhóm đối tượng khác nhau, chi tiết sẽ được thông
báo trên trang chủ hoặc trang tin tức của chính quyền thành phố.

※Không thể đăng ký tiêm trực tiếp tại cửa lễ tân của Chính quyền địa phương, chi nhánh hoặc các cơ sở nhà nước.
※Vắc xin do nhà sản xuất Takeda/ Moderna dành cho các đối tượng là người từ 18 tuổi trở lên.
※Chậm nhất đến ngày 1 tháng 4 năm Reiwa 4 (năm 2022）
Các đối tượng là người đủ 12 tuổi có thể đăng ký tiêm Vắc xin trước sinh nhật 1 ngày.

Những điểm cần lưu ý khi tiêm Vắc xin
Phiếu tiêm chủng

Phiếu khảo sát
tình trạng bệnh

Giấy tờ tuỳ thân
Giấy phép lái xe
Thẻ ngoại kiều
v.v..

Cần mang theo
khi đi tiêm

① Phiếu tiêm chủng（Tem 2 lần tiêm được dán chung trên 1 phiếu, không được bóc rời tem, để nguyên vẹn
phiếu tiêm chủng và mang đến địa điểm tiêm.）
② Phiếu khảo sát tình trạng bệnh（Được gửi kèm theo đường bưu điện cùng Phiếu tiêm chủng về địa chỉ đã
đăng ký. Hãy điền đầy đủ các mục cần thiết và mang đến địa điểm tiêm.）
Bản giải thích Vắc xin

→Vắc xin của nhà cung cấp Pfizer

Vắc xin của nhà cung cấp Takeda/Moderna

③ Giấy tờ tuỳ thân（Giấy phép lái xe, Thẻ bảo hiểm y tế, Thẻ ngoại kiều .v..v..）

◆Không nên tiêm nếu bị sốt, hoặc cơ thể không được khoẻ, hãy liên hệ đến Đường dây nóng hoặc bệnh viện.
◆Tiêm vắc xin tại vùng bắp tay.
Hãy mặc áo thoả mái, khi tiêm có thể kéo áo lên cao lộ vùng vai và bắp tay dễ dàng hơn cho việc tiêm chủng.
◆Sau khi tiêm vắc xin, cần phải ở lại Viện theo dõi trên 15 phút. Đối với người từng có tiền sử bị dị ứng bao gồm sốc phản vệ ở
tình trạng nặng, cần phải ở lại Viện theo dõi trên 30 phút.
◆2 lần tiêm đều cùng một loại vắc xin. Đối với lại Vắc xin của nhà sản xuất Pfizer, mũi thứ 2 cách mũi thứ nhất
3 tuần, đối với loại Vắc xin của nhà sản xuất Takeda/Moderna mũi thứ 2 cách mũi thứ nhất sau 4 tuần.

◎Trường hợp tiêm chủng tại cơ sở ngoài nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
★Hãy trao đổi với chính quyền địa phương nơi mình đăng ký hộ khẩu thường trú.
★Trường hợp tiêm vắc xin đối với người đang phải nhập viện hoặc các cơ sở y tế để điều trị, hoặc
các viện người cao tuổi
→Hãy trao đổi với bệnh viện hoặc cơ sở nơi mình đang lưu trú.
★Trường hợp tiêm chủng tại nơi đang điều trị đối với người có bệnh nặng phải chạy chữa tại bệnh viện（※）
→Hãy trao đổi với bệnh viện.（※）Người có bệnh lý nền là những người có trạng thái bệnh dưới đây

１．

Những người có bệnh hoặc tình trạng xấu đang phải điều trị thường xuyên hoặc phải nhập viện.

①

Các bệnh lý hô hấp mãn tính

③ Các bệnh lý thận mãn tính

② Các bệnh lý tim mãn tính（bao gồm cả cao huyết áp）

④ Các bệnh lý gan mãn tính（xơ gan.v.v..）

⑤ Các bệnh tiểu đường đang được điều trị bằng insulin hoặc thuốc hoặc bệnh lý khác liên quan đến tiểu đường
⑥ Các bệnh lý về máu ( không bao gồm thiếu máu do thiếu sắt.)

⑦ Các bệnh làm suy giảm chức năng của hệ miễn dịch（Bao gồm cả các khối u ác tính đang được điều trị.）

⑧ Các bệnh làm suy giảm chức năng hệ miễn dịch liên quan đến steroid thiếu các axit, hóc môn, vitamin.v.v. tự nhiên của
cơ thể.

⑨ Bệnh liên quan đến thần kinh hoặc các nơ ron thần kinh gây rối loạn hệ miễn dịch.

⑩ Các bệnh lý làm suy yếu cơ thể nguyên nhân do bệnh về thần kinh hoặc các nơ ron thần kinh gây ra（có thể liệt kê một
số bệnh như rối loạn hô hấp.v.v..）
⑪ Rối loạn nhiễm sắc thể

⑫ Các bệnh tổn hại nghiêm trọng đến thể chất và tâm hồn（Tình trạng cơ thể không cử động được và mất ý thức diễn ra
thường xuyên với mức độ nặng hơn）
⑬ Hội chứng ngưng thở khi ngủ

⑭ Các bệnh tâm thần nặng＜Trường hợp bệnh tâm thần nặng phải nhập viện và có sổ bảo hiểm phúc lợi, hoặc tự điều trị

tại nhà có hỗ trợ của bác sỹ (thường xuyên phải vào viện tâm thần)「Mức độ nặng và liên tục」＞ hoặc bị mất ý thức
（Trường hợp có sổ tay điều trị.）
２．

Người bị béo phì（có chỉ số BMI trên ３０）được tính theo tiêu chuẩn dưới đây

※BMI＝Cân nặng (㎏)÷chiều cao (m)÷chiều cao (m)
＜Chỉ số BMI 30＞ tương đương chiều cao 170 ㎝ có cân nặng 87 ㎏, chiều cao 160 ㎝ có cân nặng 77 ㎏

◎ Không cưỡng chế phải tiêm Vắc xin ！
Việc「Tiêm」「Không tiêm」do tự bản thân quyết định sau khi đã hiểu rõ về hiệu quả phòng bệnh cũng như các phản ứng phụ có thể
xảy ra sau khi tiêm Vắc xin

◎ Các phản ứng phụ sau khi tiêm Vắc xin
・Bị đau, sưng tấy chỗ bị tiêm

・Đau đầu

・Đau phần cơ hoặc xương khớp

※ Các phản ứng phụ lần tiêm thứ 2 thường biểu hiện mạnh hơn lần 1

・Mệt mỏi, ớn lạnh, sốt

★ Cổng thông tin đa ngôn ngữ về việc tiêm Vắc xin phòng corona tỉnh Hyogo
（đối ứng đa ngôn ngữ)★
Điện thoại：０５０−３８２１−０３０６
Ｆ Ａ Ｘ ：０５０−８８８２−６５６８
Đối ứng đa ngôn ngữ： Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Hàn・ Tiếng Triều Tiên, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt
Thời gian làm việc： Thứ 2 và thứ 5

AM 9：00 〜５:３０PM

※ Có thể hỏi thêm thông tin về các phản ứng phụ sau khi tiêm Vắc xin tại đường dây hỗ trợ trên

★ Cổng thông tin về việc tiêm Vắc xin phòng corona Bộ Y Tế Phúc Lợi Nhật Bản
（đối ứng đa ngôn ngữ)★
Điện thoại：０１２０−７６１７７０（Miễn phí）
Thời gian làm việc： Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Hàn・ Tiếng Triều Tiên, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Tây Ban Nha.
→

AM 9 : 00 〜 9：00 PM（hàng ngày）

Tiếng Thái Lan

AM 9： 00 〜６： 00（hàng ngày）

Tiếng Việt

AM 10： 00 〜７： 00

(hàng ngày）

※ Có thể tham khảo thêm thông tin về tính hiệu quả, an toàn, phòng chống phản ứng phụ, các nguy cơ có thể xảy ra
khi tiêm Vắc xin

Multilingual
「Information in Foreign Languages」

