
 

 

  

Chúng tôi sẽ tiến hành lần tiêm chủng thứ ba trên toàn bộ cư dân. Tất cả những người 

có nhu cầu tiêm chủng đều sẽ được đáp ứng nên đừng nôn nóng, hãy đợi đến khi phiếu 

tiêm chủng được gửi đến. 
 

Là tất cả những người đáp ứng được các yêu cầu sau đây: 

●Đã hoàn thành lần tiêm thứ nhất và thứ hai 

●Theo nguyên tắc thì phải quá 8 tháng từ ngày tiêm xong mũi tiêm thứ hai,tuy nhiên 

đối với người làm trong lĩnh vực y tế thì là quá 6 tháng, người cao tuổi là quá 7 tháng. 

●Trên 18 tuổi 

 

Đến ngày 30 tháng 9 năm 2022 (Lần tiêm thứ 1.2 cũng như vậy) 

 

【Theo kế hoạch hiện tại 】 

Ngày tiêm xong mũi 2 Thời gian phát phiếu tiêm Thời gian có thể tiêm 
đước mũi 3 

Người cao tuổi: ～15/7/2021 

Nhóm khác:    ～20/6/2021 

ngày 17 và ngày 24  

tháng 1 năm 2022 
tháng 2 năm 2022 

Người cao tuổi: ～15/8/2021 

Nhóm khác:    ～15/7/2021 

ngày 14 và ngày 21 tháng 

2 năm 2022 
tháng 3 năm 2022 

Người cao tuổi: ～15/9/2021 

Nhóm khác:    ～15/8/2021 
ngày 11 tháng 3 năm 2022 tháng 4 năm 2022 

●Tuỳ vào bối cảnh, thời gian gửi phiếu tiêm phòng có thể được dời lại về phía sau. 

●Cũng có trường hợp, khi nhận được phiếu tiêm phòng nhưng bạn không thể hẹn  
được ngày tiêm ngay (vì chưa đủ 8 tháng từ sau lần tiêm thứ hai) Hãy chú ý đến thời 
gian bạn có thể tiêm được (quá 8 tháng từ ngày tiêm mũi thứ 2) để hẹn lịch tiêm mũi 
3 nhé!  

Đối tượng tiêm chủng 

Hướng dẫn về lần tiêm chủng thứ ba 

         hojaA4 

Những giấy tờ được bỏ vào cùng phong bì với phiếu tiêm phòng 

 
① Giấy chứng nhận đã hoàn thành lần tiêm thứ nhất và thứ hai 
(mẫu bên trái) Giấy kiểm tra sức khoẻ sơ bộ (phía bên phải) 

 

Khi đi tiêm hãy mang theo những đồ sau 

Vacxin ngừa virut chủng mới corona 
 

② Hướng dẫn 

Thời gian có thể đăng ký tiêm phòng mũi ba 

Thời gian gửi phiếu tiêm phòng 

Hãy viết đầy đủ các 

thông tin trong phiếu 

kiểm tra sức khoẻ sơ 

bộ, và mang theo giấy 

tờ chứng minh bản thân 

đến địa điểm tiêm.  

Sau khi tiêm, cán bộ y 

tế sẽ dán tem đã hoàn 

thành lần tiêm vào phiếu 

tiêm chủng nên yêu cầu 

không làm rời ra 

ベトナム語 
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“Tiêm chủng thay thế” là việc vacxin của lần tiêm thứ 1.2 khác với vacxin được sử dụng 

cho lần 3. Vì tỉ lệ cung ứng hai loại vacxin Moderna và Fitzer cho lần thứ 3 khác với lần 

1.2 nên hãy xem xét tới việc tiêm chủng thay thế . Thông tin về hiệu quả, tính an toàn và 

các phản ứng phụ của việc tiêm chủng thay thế,hãy tham khảo trên trang web 

của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi "Hỏi và Đáp về Vacxin Corona". 
                                    Trang web của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi ⇒ 

 

■Địa điểm tiêm 
Tháng 2: Naka shoubousho Chuuou bunjo (sở cứu hỏa naka chuuou), Aeon town yokkaichi 

tomari, Herusu plaza (Health plaza) 

Tháng 3: Naka shoubousho Chuuou bunjo (sở cứu hỏa naka chuuou), Aeon town 

yokkaichi tomari, Herusu plaza (Health plaza), Chuuou dai 2 taiikukan (nhà thi 

đấu thứ 2 chuuou) 

Tháng 4～: Naka shoubousho Chuuou bunjo (sở cứu hỏa naka chuuou), Aeon town yokkaichi 

tomari, Herusu plaza (Health plaza), Chuuou dai 2 taiikukan (nhà thi đấu thứ 2 

chuuou), Jibasan Mie 

■Loại vacxin được sử dụng: Ikeda moderna (quyết định cho đến thời điểm hiện tại) 

■Thời gian bắt đầu nhận đặt lịch tiêm: từ ngày 19 tháng 1 năm 2022 trở ra 

■Cách thức đặt lịch tiêm: qua Web hay tổng đài điện thoại Chi tiết 

    Cách đặt lịch tiêm được hướng dẫn trong đường link bên cạnh   mã QR ⇒ 

 

 

 

Chi tiết về các cơ sở y tế tiếp nhận tiêm hãy tham khảo trên link bên phải này (đọc mã QR) 

■Loại vacxin sử dụng : pfizer 

■Thời gian bắt đầu nhận đặt lịch tiêm: từ cuối tháng 1 năm 2022 trở ra 

■Thời gian tiêm: từ ngày 1 tháng 2 

 

 

 

 

●Với những người trên 12 tuổi 

Bệnh viện tổng hợp Mitaki, Bệnh viện tiêu hoá Yamanaka có thể thực hiện tiêm vacxin 

corona lần 1.2. Về việc hẹn lịch tiêm hãy liên hệ trực tiếp đến các cơ sở y tế đó. 

●Với những người trong độ tuổi 5-11 

Hiện tại, ở độ tuổi này vẫn chưa có quy định về việc tiêm phòng vacxin corona. Trong 

thời gian tới, được sự đồng thuận của nhà nước thì người trong độ tuổi này sẽ được 

tiêm phòng, khi đó chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể. 

Trong thời gian tới, nếu các chính sách của nhà nước có thay đổi thì nội dung này cũng sẽ thay đổi theo. Để 

cập nhật các thông tin mới nhất hãy truy cập vào trang Web của thành phố. （HPID1611134480393） 

Tiêm chủng thay thế 

Tiêm chủng tập trung 

 

Việc hẹn lịch tiêm cho lần thứ ba chủ yếu sẽ được tập trung bằng cách hẹn trên trang Web, 
với những người không quen cách sử dụng thì hãy đến hội trường chung của huyện Sougou 
kaikan (thời gian làm việc từ 8:30-17h từ thứ hai đến thứ sáu) để nhận được sự giúp đỡ. 
 

Tiêm phòng tại cơ sở y tế 

Với những cá nhân có nguyện vọng tiêm lần 1. 2 

 

 

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) 


