
Thành ph・ Kita, Th・ đô Tokyo 

Thông báo tiêm v・c-xin covid-19 ch・ng m・i  

V・c-xin đ・・c tiêm mi・n phí （ Toàn b・ chi phí đ・・c Nhà 

n・・c chi tr・）  

 

Quy trình tiêm v・c-xin 

 

１Xác đ・nh th・i gian có th・ th・c hi・n tiêm 

Vi・c tiêm v・c-xin đ・・c th・c hi・n theo th・ t・ ・u tiên t・ cán 

b・ trong l・nh v・c y t・, ng・・i cao tu・i, ng・・i có b・nh lý,... 

Sau khi xác nh・n s・ th・ t・ c・a mình, ch・ t・i l・・t đ・・c đi 

tiêm. 

 

※ Hãy ch・ thông báo t・ Nhà n・・c. Ngoài ra, có th・ xác nh・n 

trên trang ch・ c・a B・ Y t・, Lao đ・ng và Phúc l・i, ho・c t・i 

qu・y t・ v・n c・a qu・n, thành ph・ n・i đang sinh s・ng. 

Đ※ ・i t・・ng ng・・i cao tu・i, ng・・i có b・nh lý hãy xem ・ 

phía d・・i. 

ư※ Có tr ・ng h・p ph・i ch・ đ・i, tuy nhiên v・c-xin sẽ đ・・c 

cung c・p cho t・t c・ ng・・i có nguy・n v・ng. Do v・y, hãy an tâm 

ch・ đ・i. 

 

２Tìm c・ s・ Y t・/ H・i tr・・ng tiêm 

Hãy tìm thông tin c・ s・ Y t・, H・i tr・・ng tiêm v・c-xin theo 

thông báo c・a Qu・n, Thành ph・ ho・c trên Internet. 

※Không th・ đ・t l・ch tiêm v・c-xin tr・c ti・p t・ trang web 

Corona Vaccine Navi (コロナワクチンナビ) 

 

Thông tin c・ th・ có t・i trang web h・・ng d・n t・ng h・p v・ 

tiêm ch・ng đ・・c ghi phía bên ph・i: 「コロナワクチンナビ」 

Đ・a ch・ trang web：https://v-sys.mhlw.go.jp 

 

ư※ Tr ・ng h・p không th・ tìm đ・・c c・ s・ Y t・, h・i tr・・ng 

tiêm, có th・ trao đ・i v・i qu・n, thành ph・ n・i đang sinh s・ng. 

ư※ Ngoài tr ・ng h・p đang nh・p vi・n, v・c-xin đ・・c tiêm ・ 

qu・n, thành ph・ theo thông tin trên phi・u c・ trú. Tr・・ng h・p 

không tiêm v・c-xin ・ n・i th・・ng trú hãy tham kh・o phía 

d・・i. 

※Khi đ・t l・ch tiêm, h・n ch・ g・i đi・n tr・c ti・p t・i c・ s・ Y t・ 

trong Thành ph・ Kita. 

 

３Sau khi đ・t l・ch tiêm 



Hãy đ・t l・ch tiêm trên h・ th・ng đăng ký ho・c T・ng đài gi・i 

đáp th・c m・c. 

Truy c・p vào h・ th・ng đăng ký tiêm v・c-xin  t・ trang ch・ c・a 

Thành ph・ Kita 

https://www.city.kita.tokyo.jp/wakuchin.html 

 

Tr・・ng h・p không đ・t đ・・c l・ch tiêm trên h・ th・ng 

Liên l・c t・i s・ đi・n tho・i: 0120-801-222.  

Th・i gian: Ngày th・・ng t・ 9:00-17:00 

 

・・ dùng mang theo khi đi tiêm ch・ng 

・  Phi・u tiêm ch・ng （ ・・・c g・i kèm cùng v・i gi・y thông báo 

này） 

・Gi・y t・ xác minh danh tính （ B・ng lái xe, th・ b・o hi・m,...） 

・2 phi・u khám b・nh đ・・c g・i kèm theo thông báo 

 

ư※ Tr ・ng h・p s・t ho・c tình tr・ng s・c kh・e không t・t, t・m 

d・ng vi・c đi tiêm b・ng cách h・y l・ch tiêm trên h・ th・ng, 

ho・c liên l・c v・i trung tâm gi・i đáp th・c m・c 

ư※ Thông th ・ng v・c-xin đ・・c tiêm vào bì cánh tay. (ph・n 

c・ c・a b・p tay phía trên). Do v・y, hãy m・c áo có th・ d・ 

dàng b・ cánh tay ra  đ・ tiêm. 

Đ※ ・ v・c-xin đ・t đ・・c hi・u qu・ t・i đa, cùng 1 lo・i v・c-xin 

c・n tiêm 2 li・u, m・i li・u cách nhau 1 kho・ng th・i gian nh・t 

đ・nh. 

※  Phi・u kèm theo: 2 phi・u. M・i phi・u g・m “phi・u tiêm ch・ng” 

và “gi・y ch・ng nh・n tiêm ch・ng” đ・・c in trên cùng 1 t・ 

gi・y. Vui lòng không c・t r・i ra. 

 

◎ Th・i gian b・t đ・u tiêm đ・i v・i ng・・i cao tu・i 

D・ đ・nh sẽ b・t đ・u t・ nh・ng ng・・i đ・ 65 tu・i vào năm 

L・nh Hòa th・ 3 (nh・ng ng・・i sinh k・ t・ mùng 1 tháng 4 năm 

Chiêu Hòa th・ 32). Trong đó, sẽ đ・・c chia theo t・ng th・i kỳ. 

 

◎  Nh・ng ng・・i có b・nh lý ngh a làĩ  

Ng・・i m・c m・t trong s・ các b・nh d・・i đây( Th・i đi・m phát 

hành gi・y này là ngày mùng 1 tháng 3 năm L・nh Hòa th・ 3. 

Do v・y, sau đó có th・ sẽ có s・ thay đ・i) 

１ ． Ng・・i đang đi・u tr・ t・i b・nh vi・n ho・c đang n・m vi・n 

mà m・c các b・nh ho・c tình tr・ng nh・ d・・i đây:  

1. B・nh mãn tính v・ c・ quan hô h・p 

2. B・nh tim mãn tính (g・m c・ huy・t áp cao) 

https://www.city.kita.tokyo.jp/wakuchin.html


3. B・nh th・n mãn tính 

4. B・nh gan mãn tính ( Ví d・ nh・ x・ gan,...) 

5. ・ang dùng Insulin, thu・c u・ng,.., đ・ đi・u tr・ ti・u đ・・ng 

ho・c các b・nh khác liên quan đ・n ti・u đ・・ng. 

6. B・nh v・ máu (tr・ b・nh thi・u máu) 

7. B・nh làm gi・m kh・ năng mi・n d・ch (g・m c・ vi・c đang 

trong quá trình đi・u tr・ kh・i u ác tính) 

8. ・ang đi・u tr・ b・ng thu・c làm gi・m kh・ năng mi・n d・ch 

nh・: Steroid,... 

9. R・i lo・n mi・n d・ch cùng v・i các b・nh lý v・ th・n kinh, c・ 

th・n kinh 

10. Do r・i lo・n th・n kinh, b・nh th・n kinh c・ d・n đ・n thoái 

hóa ch・c năng c・a c・ th・ (ví d・ nh・ r・i lo・n hô h・p,...) 

11. B・t th・・ng nhi・m s・c th・  

12. Khuy・t t・t th・ ch・t và tinh th・n nghiêm tr・ng ( đ・ng th・i 

b・ khuy・t t・t th・ ch・t n・ng và khuy・t t・t trí tu・ n・ng) 

13. H・i ch・ng ng・ng th・ khi ng・  

14. B・nh tâm th・n nghiêm tr・ng (đang nh・p vi・n đ・ đi・u 

tr・ tâm th・n, có s・ ghi chép v・ phúc l・i và b・o hi・m, ho・c 

chăm sóc ngo・i trú tâm th・n m・c đ・ n・ng) 

Và thi・u năng trí tu・ (có s・ tay ph・c h・i ch・c năng) 
 

２．Tiêu chu・n BMI đ・i v・i ng・・i béo phì ( ch・ s・ BMI t・ 30 

tr・ lên) 

※ BMI ＝ cân n・ng（kg）÷ chi・u cao（ｍ）÷ chi・u cao（m） 

※ BMI 30 tiêu chu・n：chi・u cao 170 cm, cân n・ng 87 kg, ho・c 

chi・u cao 160 cm, cân n・ng 77 kg 

 

 

◎ Tiêm ch・ng ngoài n・i th・・ng trú. 

・ Nh・ng ng・・i đang đi・u tr・ b・nh và ti・n hành tiêm v・c-xin 

t・i các c・ s・ Y t・  ➡ Vui lòng h・i ý ki・n c・a c・ s・ y t・. 

・ Nh・ng ng・・i đang đi・u tr・ b・nh n・n ・ c・ quan y t・ ➡ Vui 

lòng tham kh・o ý ki・n c・a c・ s・ y t・ 

・ N・u s・ng ・ n・i khác đ・a ch・ đăng ký th・・ ➡ng trú  Có 

th・ tiêm t・i khu v・c đang sinh s・ng. 

Vui lòng ki・m tra thông tin t・i  Corona Vaccine Navi ho・c liên h・ 

v・i bàn t・ v・n c・a qu・n, thành ph・, th・ tr・n ho・c làng n・i 

đang sinh s・ng. 

 

Vi・c tiêm v・c-xin c・n có s・ đ・ng ý c・a b・n thân ng・・i 

đ・・c tiêm. 



N・u b・n hi・n đang đ・・c đi・u tr・ m・t s・ b・nh, ho・c n・u b・n lo l・ng v・ 

vi・c tiêm ch・ng do tình tr・ng kh・e c・a mình, vui lòng tham kh・o 

ý ki・n bác s・ tr・・c khi cân nh・c có nên tiêm v・c-xin hay không. 

 

Thông tin c・ th・ v・ tính hi・u qu・, c・ng nh・ tính an toàn,... c・a v・c-

xin covid-19, hãy xem trên trang v・ v・c-xin c・a Văn phòng Th・ 

t・・ng Chính ph・. 

 

Gõ c・m t・ khóa d・・i đây đ・ tìm ki・m: 

  官邸 コロナワクチン 

（かんてい） 

 

Tr・・ng h・p không xem đ・・c t・i trang ch・, hãy trao đ・i v・i văn 

phòng qu・n, thành ph・, th・ tr・n, làng n・i đang sinh s・ng.  

N・i dung đ・・c ghi ・ trên có th・ đ・・c xem xét l・i trong t・・ng lai. 

 

Trung tâm gi・i đáp th・c m・c v・ tiêm ch・ng v・c-xin covid-19 Thành 

ph・ Kita, Th・ đô Tokyo 

S・ đi・n tho・i t・ v・n mi・n phí 0120-801-222 

Th・i gian làm vi・c: Ngày th・・ng, t・ 9:00 -17:00 


