
 
Phát hành tháng 7 năm 3 

reiwa 

Phòng giáo dục thành 

phố yokakichi 

 

Từ thứ 2 ngày 19 tháng 7, tại thành phố yokkaichi đã bắt đầu phát hành phiếu tiêm chủng phòng chống korona cho 

độ tuổi từ 12～24. 

( Trẻ ở độ tuổi 12 sẽ được phát hành phiếu vào tháng sau ngày sinh nhật) Khi phiếu tiêm đến, hãy đọc kỹ hướng dẫn 

trong phong bì , rồi gia đình hãy quyết định là có tiêm hay không. ※ Tiêm vacxin là tự nguyện.  

Chúng tôi xin được thông báo các thông tin được tổng hợp liên quan đến tiêm phòng korona tại lứa tuổi trung học và 

tiểu học tại thời điểm hiện tại.  

Tại nhà trường, chúng tôi không có kế hoạch tiêm phòng tập trung. 

 

 

Ａ．Các em học sinh đi tiêm phòng tại các cơ quan y tế sẽ được tính là 「Cho nghỉ học」, nên không tính là nghỉ học. 

Ａ． Không để ý đến tác dụng phụ của thuốc, nếu như sau khi tiêm mà có các triệu chứng của bệnh cúm như bị sốt, 

thì cũng hãy hạn chế đến trường, mà nghỉ ngơi tại nhà. Trường hợp này được cho nghỉ học, sẽ không tính là nghỉ học. 

Nếu có các triệu chứng khác, hãy liên lạc đến cơ quan y tế phụ trách tiêm phòng, và làm theo hướng dẫn. 

Ａ．Tiêm phòng vi rut korona không bắt buộc. Có người không muốn tiêm phòng, có người không thể tiêm phòng do 

nhiều lý do và các lý do về sức khỏe. Căn cứ vào sự đồng ý của phụ huynh sau khi hiểu rõ về 2 mặt hiệu quả cũng như 

tác dụng phụ của việc tiêm phòng, thì mới cho các em đi tiêm, việc tiêm hay không tiêm phòng không bị hạn chế các 

hoạt động giáo dục và đến trường 

 

【※Tham khảo １】 

Cách nhìn nhận sự việc liên quan đến học sinh tiêm phòng vi rut korona 

Tổ chức đoàn thể lợi ích công cộng   Hiệp hội đối sách tiêm chủng hội khoa học nhi đồng Nhật Bản  

〇 Vacxin phòng chống korona～ Suy nghĩ về việc tiêm phòng cho người lớn tới trẻ em. 

 ＵＲＬ：http://www.jpeds.or.jp/uploads/files/20210616__corona.pdf 

 

Tổ chức đoàn thể lợi ích công cộng    Hội y tế nhi đồng Nhật Bản 

〇 Đề nghị về việc tiêm phòng koorna tới trẻ em trên 12 tuổi.  

 ＵＲＬ：https://www.jpa-web.org/dcms_media/other/Recommendation.21-06-16.pdf 

 

【※ Tham khảo ２】Thông tin liên quan đến nhiễm vi rut korona , sẽ có tại đây ら 

Trang chủ Yokkaichi 

ＵＲＬ：https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/index.html 

 

〔Những câu hỏi liên quan đến tiêm phòng korona : hãy gọi đến số 059- 327-5990 Phòng phòng chống lây nhiễm korona〕 

Tiêm phòng vi rut korona 

 

Để có đời sống học đường mạnh khỏe 

Sự lây nhiễm trong trường học thành phố yokkaichi 

 

Ｑ１．Chỉ có thể đặt hẹn trước và ngày thường. Có phải nghỉ học không ? 

Ｑ２．Nếu sau khi tiêm phòng xong mà bị sốt, có nên nghỉ học không ? 

 

 

 
 

Ｑ３． Có nhất thiết phải tiêm phòng vi rut korona hay không ? 

ベトナム語 



【 3 điểm quan trọng trong phòng chống korona】  

 Theo bộ khoa học và giáo dục『 Sổ tay quản lý vệ sinh số 6 』 

（１） Cắt nguồn gốc lây nhiễm 
Không mang vi rut 

từ ngoài vào！ 

◇Nếu có triệu chứng bị sốt 

Không ép đến trường, hãy nghỉ ngơi tại nhà. 

（2） Cắt đường lây nhiễm 

Không cho vi rut 

vào cơ thể！ 

◇Để tránh giọt bắn・・・Khẩu trang, lưu thông không khí  

◇Tránh lây nhiễm do tiếp xúc・・・Rửa tay, không sờ vào mắt, 

mũi, miệng. 

（３） Tăng sức đề kháng cơ thể 
Không để thua vi 

rut！ 

◇ Ngủ đủ giấc  ◇Vận động phù hợp   ◇Ăn uống cân bằng 

dinh dưỡng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    [Địa chỉ liên lạc Phòng đào tạo Yokkaichi  phụ trách giáo dục trường học ℡０５９－３５４－８２５２] 

★ Học sinh hoặc người trong gia đình xét nghiệm vi rut korona, hãy liên lạc đến 

nhà trường! 

★ Hãy hợp tác cho các em cách ly tại nhà, chờ đến khi có kết quả xét nghiệm. 

★  Liên lạc trong kỳ nghỉ hè  
 

Thứ 2～ thứ 6  Nhà trường 

Tiểu học 9：00～17:00 

Trung học 9：00～17:00  

Thứ 7・chủ nhật・ngày lễ  Đường dây nóng.  

             9:00～17:00   

090-7916-0861 / 080-2642-0967 

 

8/10(Thứ 3)～8/16( Thứ 2)【Nhà trường 

đóng cửa】 

Thứ 2～Thứ 6 Phòng đào tạo 

9：00～17:00 

059-354-8251 / 059-354-8252 

 

Kể cả nghỉ hè, cũng hãy luôn theo dõi sức khỏe nhé.  

Khi cơ thể không khỏe, bị sốt hoặc cảm cúm, hãy nghỉ câu lạc bộ và hạn chế ra ngoài.  

 

※ Trang chủ thành phố yokkaichi『 Số thông tin lây nhiễm trường 

học』。 

Sự lây nhiễm tại  yokkaichi 

(1)và (2) luôn được chú ý, nhưng(3) cũng là điều rất quan trọng ！ 

Hãy có một kỳ nghỉ hè với lối sống lành mạnh nhé.  

Nếu bỏ khẩu trang để phòng 

chống số nhiệt, hãy giữ 

khoảng cách an toàn.。 

 


