
 

2．Việc phát hành phiếu tiêm từ sau tháng 3 trở đi 
Với những người dưới 65 tuổi và đã kết thúc mũi tiêm thứ 
hai được trên 6 tháng thì có thể đặt lịch tiêm mũi thứ ba 
được. 

Thời gian tiêm mũi thứ 2 Thời gian phát 

hành phiếu tiêm 

Thời gian có 

thể tiêm mũi 3 Trên 65 tuổi Từ 18-dưới 65 

Đến tháng 8 ngày 14 Đến tháng 7 ngày 14 tháng 2 ngày 14 
Từ tháng 2 

Đến tháng 8 ngày 21 Đến tháng 8 ngày 1 tháng 2 ngày 21 

Đến tháng 9 ngày 1 Đến tháng 8 ngày 27 tháng 3 ngày 4 

Từ tháng 3 Đến tháng 9 ngày 11 Đến tháng 9 ngày 11 tháng 3 ngày 11 

Đến tháng 9 ngày 22 Đến tháng 9 ngày 22 tháng 3 ngày 22 

Đến tháng 10 ngày 1 Đến tháng 10 ngày 1 kế hoạch là đầu tháng 4 Từ tháng 4 

Đến tháng 11 ngày 2 

tháng 4, 5: sẽ chia 

nhỏ làm nhiều lần 

để phát hành 

Từ tháng 4 

hoặc tháng 5 

 

Trung tâm kiểm soát bệnh truyền 

nhiễm Thành phố Yokkaichi 

ベトナム語 
1．Về việc thay đổi vacxin ở hệ thống các phòng khám 

tư nhân. 
 
Trong hai lần tiêm chủng trước, ở các hệ thống phòng khám 
tư nhân đều sử dụng vacxin Pfizer. Tuy nhiên trong lần thứ 
ba này, sẽ sử dụng vacxin thay thế là Takeda moderna. 
Với số lượng vacxin Pfizer đang được chính phủ chỉ định, 
sẽ không thể cung cấp đủ cho tất cả các cơ sở y tế trong 
tương lai, vì vậy từ ngày 28 tháng 2 (thứ Hai), vacxin Takeda 
/ Moderna cũng sẽ được cung cấp cho các hệ thống phòng 
khám tư nhân để tiến hành tiêm chủng. 
Cho đến đợt cung cấp vacxin Pfizer tiếp theo, Takeda / 
Moderna là vacxin duy nhất được sử dụng ở thành phố 
Yokkaichi, ngoại trừ một số cơ sở y tế vẫn đang thực hiện 
tiêm chủng lần đầu( lần tiêm một và hai) 
Căn cứ vào tình hình cung ứng vacxin Pfizer và tình hình 
tiêm chủng vacxin Moderna, chúng tôi cũng sẽ xem xét  
việc tiếp tục tiêm vacxin Pfizer. 
 

Mọi liên hệ hãy gọi đến tổng đài ☎059-327-5990 (đường 

dây nóng liên quan đến vấn đề tiêm phòng ngừa virut 

viêm phổi chủng mới của thành phố yokkaichi) 

Thông báo về việc 

tiêm thay thế vacxin  

và việc gửi phiếu 

tiêm trước thời hạn 

Yokkaichi-shi  
 


