Thông báo dành cho người nước ngoài muốn tiêm chủng vắc-xin
phòng ngừa corona chủng mới

Lưu ý!

•

Các địa phương đang lần lượt gửi đi “Phiếu tiêm chủng
vắc-xin phòng ngừa corona chủng mới” và “Thông báo về
việc tiêm chủng”. (Ví dụ về bản “Thông báo về việc tiêm
chủng” như bản đính kèm.)

•

Sẽ không nhận được Phiếu tiêm chủng nếu địa chỉ hiện tại
khác với địa chỉ ghi trên Thẻ lưu trú. Vui lòng làm ngay thủ
tục thay đổi địa chỉ tại quầy thủ tục của địa phương.

(1) Phong bì đựng tài liệu sẽ được gửi đến từ địa phương. Nếu trên phong bì có ghi các
chữ “コロナ(corona)” hoặc “ワクチン(Vắc-xin)” thì hãy kiểm tra nội dung.
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(2) Phiếu tiêm chủng vắc-xin phòng ngừa corona chủng mới sẽ được gửi đến theo thứ tự.
Vui lòng xem thông báo của địa phương (trang web, v.v.) để biết về thứ tự Phiếu tiêm
chủng được gửi đến.

(3) Người có địa chỉ hiện tại khác với địa chỉ ghi trên Thẻ lưu trú phải làm thủ tục thay
đổi địa chỉ tại quầy thủ tục của địa phương.
(4) Khi Phiếu tiêm chủng vắc-xin phòng ngừa corona chủng mới được gửi đến, vui lòng
đặt hẹn theo nội dung ghi trong “Thông báo về việc tiêm chủng” và đi tiêm chủng
vắc-xin.
Nếu có điều gì không hiểu, vui lòng liên hệ đến nơi được ghi tại các mục từ (1) đến
(4) trong trang sau.

Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú
Trung tâm hỗ trợ lưu trú cho người nước ngoài

Nếu có điều gì không hiểu sau khi Phiếu tiêm chủng vắc-xin
phòng ngừa corona chủng mới được gửi đến, vui lòng liên hệ
đến một trong các nơi được ghi tại các mục từ (1) đến (4).

Liên hệ

(1) Địa phương nơi đang cư trú
Vui lòng gọi đến số điện thoại được ghi trên phong bì.
(2) Tổng đài về vắc-xin phòng ngừa corona chủng mới của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi
Số điện thoại:
0120-761-770 (số điện thoại miễn phí)
Giờ tiếp nhận: 9:00 đến 21:00 (tiếp nhận vào cả Thứ Bẩy, Chủ Nhật và ngày lễ)
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha,
tiếng Tây Ban Nha: 9:00 đến 21:00
Tiếng Thái:
9:00 đến 18:00
Tiếng Việt:
10:00 đến 19:00
Tham khảo: Trụ sở tư vấn qua điện thoại của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi về căn bệnh nhiễm virus
corona chủng mới trừ các nội dung về vắc-xin phòng ngừa corona chủng mới
•

Trụ sở tư vấn qua điện thoại của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi về căn bệnh
nhiễm virus corona chủng mới
Số điện thoại:
0120-565-653 (số điện thoại miễn phí)
Giờ tiếp nhận:
9:00 đến 21:00 (tiếp nhận vào cả Thứ Bẩy, Chủ Nhật và ngày lễ)
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha,
tiếng Tây Ban Nha: 9:00 đến 21:00
Tiếng Thái:
9:00 đến 18:00
Tiếng Việt:
10:00 đến 19:00

(3) Quầy trợ giúp của Trung tâm hỗ trợ lưu trú cho người nước ngoài Fresc
Số điện thoại:
0120-76-2029 (số điện thoại miễn phí)
Giờ tiếp nhận: 9:00 đến 17:00 (chỉ tiếp nhận vào các ngày trong tuần)
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha,
tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái, tiếng Việt, tiếng Philippines, tiếng
Khmer, tiếng Nepal, tiếng Indonesia, tiếng Myanmar, tiếng Mông
Cổ, tiếng Pháp, tiếng Sinhala, tiếng Urdu, tiếng Bengal
(4) Trụ sở tư vấn tại khu vực (cổng thông tin điện tử hỗ trợ cuộc sống người nước ngoài)
・Tiếng Nhật: https://www.moj.go.jp/isa/content/930004512.pdf
かね

・Tiếng Anh: https://www.moj.go.jp/isa/content/930005173.pdf
* Các loại ngôn ngữ được hỗ trợ khác nhau tùy thuộc vào từng trụ sở.
Vui lòng xem trên trang web hướng dẫn tổng hợp về tiêm chủng “Coronavirus Vaccine Navigation”.
Địa chỉ trang web “Coronavirus Vaccine Navigation”: https://v-sys.mhlw.go.jp

* Nếu không thể tìm được cơ sở y tế hoặc hội trường tiêm chủng, vui lòng liên hệ
với địa phương nơi đang cư trú.
* Không thể đặt hẹn trực tiếp trên trang web Coronavirus Vaccine Navigation.

Đây là ví dụ do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi soạn thảo.
Bản thông báo do địa phương nơi bạn đang cư trú gửi đến có thể có
nội dung ghi khác với ví dụ này.

Đây là ví dụ do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi soạn thảo.
Bản thông báo do địa phương nơi bạn đang cư trú gửi đến có thể có
nội dung ghi khác với ví dụ này.

