วันที่ 29 เดือนมิถุนายน เรวะปี ท่ี 3
อิชมิ ารุ ชินจิ นายอาเภออะคิตะคาตะ
เรียน ผูป้ กครองทุกท่าน
ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับการเข้ารับการฉีดวัคซีน
เพื่อควบคุมผลกระทบอันเนื่องมาจากการติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า ทางอาเภออะคิตะคาตะจึงได้
เตรียมการเพื่อให้ผทู้ ม่ี อี ายุตงั ้ แต่ 12 ถึง 18 ปี และผูป้ กครองได้รบั วัคซีนก่อนเป็ นอันดับแรก
อย่างไรก็ตามการเข้ารับการฉีดวัคซีนขึน้ อยูก่ บั ความสมัครใจ มิได้เป็ นการบังคับแต่อย่างใด
เนื่องด้วยอาจเกิดผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนทีส่ ่งผลกระทบต่อร่างกาย อาทิเช่น ปวดบริเวณทีฉ่ ีด
วัคซีน, ปวดหัว, หนาวสั ่นและมีไข้ เป็ นต้น ด้วยเหตุน้ี ควรศึกษาทาความเข้าใจวิธกี ารป้ องกันอาการทีจ่ ะ
เกิดขึน้ รวมไปถึงอาการรุนแรงและความเสีย่ งจากผลข้างเคียงให้ดกี ่อนตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีน
* ในกรณีทเ่ี กิดอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายทีม่ สี าเหตุมาจากการได้รบั วัคซีนไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์
ใหม่ สามารถขอรับการช่วยเหลือตามกฎหมายว่าด้วยการฉีดวัคซีนเพื่อป้ องกันได้
อาการแพ้หรือผลข้างเคียง สามารถสอบถาม ปรึกษาได้ช่องทางนี้
Call center การเข้ารับการฉีดวัคซีนไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์ หม่ จังหวัดฮิโรชิม่า
โทร 082-513-2847 ภาษาญี่ป่ นุ
(โทรได้ 24 ชั ่วโมง วันธรรมดา เสาร์อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์)
Fax 082-211-3006
สอบถามเพิม่ เติม
ฝ่ ายส่งเสริมสุขภาพ
โทร 082-642-5633
Otasuke phone 42-5633
Fax 082-647-1282

รายละเอียดในการเข้ารับการฉี ดวัคซีนไวรัสโคโรน่ าสายพันธุ์ใหม่
รายละเอียดเกี่ยวกับวัคซีน
 มีวธิ กี ารป้ องกันอาการต่างๆ รวมถึงอาการรุนแรงทีไ่ ด้ผลหลังจากเข้ารับการฉีดวัคซีน และอีก
อย่างก็ยงั มีความเสีย่ งทีเ่ กิดผลข้างเคียงในการฉีดวัคซีนด้วย
 วัคซีนไฟเซอร์จะต้องฉีด 2 ครัง้
 ไม่มคี ่าใช้จ่าย
กลุ่มเป้ าหมาย
 ผูท้ ม่ี อี ายุตงั ้ แต่ 12 ปี (บริบรู ณ์) สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้
 การรับวัคซีนขึน้ อยูก่ บั ความสมัครใจ (ไม่บงั คับ)
 ให้สทิ ธิผทู้ ม่ี อี ายุตงั ้ แต่ 12 ถึง 18 ปี , ผูป้ กครองของบุตรทีม่ อี ายุ 12 ถึง 18 ปี , ผูท้ ท่ี างานใน
โรงเรียนภายในอาเภออะคิตาคาตะ, ผูท้ ม่ี โี รคประจาตัว กลุ่มบุคคลเหล่านี้จะได้รบั การฉีดวัคซีน
ก่อนเป็ นอันดับแรก
* ในวันทีเ่ ข้ารับการฉีดวัคซีนผูป้ กครองจะต้องเดินทางมาด้วย, ผูท้ เ่ี ดินทางจากต่างอาเภอเพื่อ
มาทางานทีโ่ รงเรียนในอาเภออะคิตะคาตะก็อยูใ่ นกลุ่มเป้ าหมายนี้ดว้ ย
การจอง
 ต้องจองก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน
 สามารถจองผ่านอินเตอร์เน็ต, ทางโทรศัพท์และช่วยเหลือการจองผ่านอินเตอร์เน็ตให้อกี ด้วย
ผู้ที่มีโรคประจาตัว
1. ผู้ที่เข้าโรงพยาบาลและผู้ที่รบั การรักษาด้วยอาการป่ วยดังต่อไปนี้
1. โรคระบบทางเดินหายใจเรือ้ รัง
2. โรคหัวใจเรือ้ รัง (รวมถึงความดันในเลือดสูง)
3. โรคไตเรือ้ รัง
4. โรคตับเรือ้ รัง (โรคตับแข็ง เป็นต้น)
5. โรคเบาหวานทีอ่ ยูใ่ นระหว่างการรักษาด้วยการทานยาหรือฉีดอินซูลนี หรือโรคเบาหวานทีเ่ กิดจาก
ภาวะแทรกซ้อนของโรคอื่นๆ
6. โรคเลือด (ยกเว้นโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก)
7. โรคภูมคิ มุ้ กันต่า (รวมถึงเนื้อร้ายทีอ่ ยูใ่ นระหว่างการรักษา)
8. อาการทีท่ าให้ภมู คิ มุ้ กันต่าเนื่องด้วยการรักษาจากสเตียรอยด์เป็ นต้น
9. โรคทางระบบประสาทหรือโรคประสาทและกล้ามเนื้ออันเนื่องมาจากความผิดปรกติของภูมคิ มุ้ กัน

10. ประสิทธิภาพร่างกายเสื่อมลงโดยมีสาเหตุมาจากโรคทางระบบประสาทหรือโรคประสาทและ
กล้ามเนื้อ (เช่นส่งผลต่อการหายใจ)
11. ความผิดปรกติของโครโมโซม
12. ความบกพร่องทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างหนัก (ความบกพร่องทางปอดอย่างหนักและความ
บกพร่องทางสติปัญญาซ้าซ้อน)
13. อาการหยุดหายใจขณะหลับ
14. โรคอาการทางจิตอย่างหนัก
15. เข้าโรงพยาบาลเนื่องจากอาการป่ วยทางจิต
16. ผูท้ ม่ี บี ตั รประตัวผูป้ ่ วยอาการทางจิต
17. ผูท้ เ่ี ข้าข่ายอาการหนักรวมถึงการรักษาอาการอย่างต่อเนื่องเพื่อฟื้ นฟูทางจิตเวท
18. ความบกพร่องทางด้านสติปัญญา (ผูท้ ม่ี บี ตั รประจาตัว)
2. ผู้ที่อ้วนเกิ นมาตรฐาน (BMI 30 ขึ้นไป)
BMI = น้าหนักตัว (Kg) ÷ ความสูง (m) ÷ ความสูง (m)
* ระดับของ BMI30 ความสูง 160 cm น้าหนักประมาณ 77 kg

 ในตอนทีเ่ ข้ารับการฉีดวัคซีนจะมีการตรวจร่างกายและโรคประจาตัวจึงไม่จาเป็ นต้องนาผลตรวจ
สุขภาพไปด้วย
 หากท่านทีม่ แี พทย์ประจาครอบครัว โปรดแจ้งล่วงหน้า

ขัน้ ตอนในวันที่ เข้ารับการฉี ดวัคซีน
1. เอกสารสาคัญ สิง่ ทีต่ อ้ งนาไปด้วย 3 อย่างคือ บัตรฉีดวัคซีน, ใบประวัตเิ บือ้ งต้น (กรอกล่วงหน้า),
เอกสารยืนยันตัวตน (บัตรประกันสุขภาพเป็ นต้น)
2. ตรวจสอบประวัติเบือ้ งต้น เจ้าหน้าที่ พยาบาลจะทาการตรวจสอบรายละเอียดทีก่ รอกในใบประวัติ
เบือ้ งต้น
3. แพทย์ทาการตรวจ แพทย์ตรวจอาการก่อนตัดสินว่าสามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่
4. ฉี ดวัคซีน หลังจากทีฉ่ ีดวัคซีนแล้ว จะได้รบั ใบยืนยันโดยมีสติก๊ เกอร์ตดิ ว่าได้รบั การฉีดวัคซีนแล้ว
5. สังเกตอาการ เฝ้ าสังเกตอาการประมาณ 15 – 30 นาที ในบริเวณทีก่ าหนด
ข้อควรปฏิ บตั ิ
 การเข้ารับการฉีดวัคซีนเป็ นระบบการจองทังหมด
้
ขอให้จองในวัน เวลาทีก่ าหนดไว้
 ตรวจสอบวัน เวลาทีจ่ องก่อนมาสถานทีฉ่ ีดวัคซีน ในการเข้ารับการฉีดจะใช้เวลาประมาณ 1
ชั ่วโมง
 ขอให้สวมเสือ้ ทีส่ ะดวกต่อการฉีดวัคซีน (ฉีดบริเวณไหล่)
 กรุณาสวมหน้ากาก เพื่อป้ องกันการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า
 ขอให้ใช้ปากกาในการกรอกประวัตเิ บือ้ งต้น (ไม่สามารถใช้ดนิ สอหรือปากกาลบได้)
 หากมีไข้หรือไม่สบายให้ตดิ ต่อไปยังฝ่ ายส่งเสริมสุขภาพ โดยไม่ตอ้ งไปสถานทีฉ่ ีดวัคซีน
สอบถามเกี่ยวกับการดาเนิ นการ
ฝ่ ายส่งเสริมสุขภาพ
โทร 082-642-5633
Otasuke phone 42-5633
Fax 082-647-1282
สอบถามเกี่ยวกับวัคซีน
Call center การเข้ารับการฉีดวัคซีนไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์ หม่ จังหวัดฮิโรชิม่า
โทร 082-513-2847 ภาษาญี่ป่ นุ
Fax 082-211-3006

วิ ธีการจอง
จองผ่านอิ นเตอร์เน็ต
จองผ่าน Website ของอาเภออิคติ ะคาตะสาหรับเข้ารับการฉีดวัคซีน
เริม่ เปิ ดให้บริการ วันที่ 7 เดือน 7 (กรกฎาคม) (วันพุธ) เวลา 21.00 แนะนาให้จองผ่านอินเตอร์เน็ต
URL: https://jump.mrso.jp/342149/ (24 ชั ่วโมง)
หรือเข้าโฮมเพจของอาเภอโดยใช้ QR Code นี้ได้

จองผ่านโทรศัพท์
จองผ่าน Call center ของอาเภออะคิตะคาตะสาหรับเข้ารับการฉีดวัคซีน
เริม่ เปิ ดให้บริการ วันที่ 8 เดือน 7 (กรกฎาคม) (วันพฤหัส) เวลา 9.00
เบอร์โทรศัพท์ 082-647-1567 (วันธรรดา 9.00-16.00)
ผูท้ ม่ี ปี ัญหาทางด้านการได้ยนิ สามารถจองผ่าน Fax ได้ทเ่ี บอร์ 082-647-1282
การช่วยเหลือการจองผ่านอิ นเตอร์เน็ต
สถานที่
สานักงานทีว่ า่ การอาเภออะคิตะคาตะและทีท่ าการราชการแต่ละสาขา
วัน
วันพุธที่ 8 ถึงวันพฤหัสที่ 15 เดือน 7 (กรกฎาคม) เฉพาะวันธรรมดา
เวลา
9.00-16.00
สิง่ ทีต่ อ้ งนาไปด้วย
บัตรฉีดวัคซีน
ข้อมูลสาคัญในการจอง
 หมายเลขบัตรฉีดวัคซีน (10 หลัก)
 วันเดือนปี เกิด (ค.ศ.)
สาหรับการเข้ารับการฉี ดวัคซีนในสถานที่นอกเหนื อจากที่อยู่ในทะเบียนบ้าน
ผูท้ เ่ี ข้ารับการฉีดวัคซีน ณ สถานพยาบาลในระหว่างทีเ่ ข้า
ขอให้ปรึกษากับสถานพยาบาล
รับการรักษาตัว
ผูท้ เ่ี ข้ารับการฉีดวัคซีน ณ สถานพยาบาลเนื่องจากอยูใ่ น
ขอให้ปรึกษากับสถานพยาบาล
ระหว่างการรักษาโรคประจาตัว
สามารถขอเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ในพืน้ ที่ทอ่ี าศัยอยูโ่ ดย
ผูท้ อ่ี าศัยอยูส่ ถานทีต่ ่างจากทีอ่ ยูใ่ นทะเบียนบ้าน
ตรวจสอบจาก vaccine navi หรือสอบถามไปยังทีว่ า่ การ
อาเภอทีท่ ่านอาศัยอยูใ่ นปัจจุบนั
Vaccine NAVI URL:https://v-sys.mhlw.go.jp/

กาหนดการเข้ารับการฉี ดวัคซีน
วันทีฉ่ ีด (ครังที
้ ่ 1)
วันที่ 15 (พฤ) เดือน 7
วันที่ 16 (ศ) เดือน 7
วันที่ 17 (ส) เดือน 7
วันที่ 18 (อา) เดือน 7
วันที่ 19 (จ) เดือน 7
วันที่ 20 (อ) เดือน 7
วันที่ 21 (พ) เดือน 7
วันที่ 22 (พฤ) เดือน 7

วันทีฉ่ ีด (ครังที
้ ่ 2)
วันที่ 5 (พฤ) เดือน 8
วันที่ 6 (ศ) เดือน 8
วันที่ 7 (ส) เดือน 8
วันที่ 8 (อา) เดือน 8
วันที่ 9 (จ) เดือน 8
วันที่ 10 (อ) เดือน 8
วันที่ 11 (พ) เดือน 8
วันที่ 12 (พฤ) เดือน 8

เวลา
18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
14:00 - 20:00
9:00 – 12:00, 14:00 -18:00
18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
14:00 -20:00

กลุ่มเป้ าหมาย

วันที่ 27 (อ) เดือน 7
วันที่ 28 (พ) เดือน 7
วันที่ 29 (พฤ) เดือน 7
วันที่ 30 (ศ) เดือน 7
วันที่ 31 (ส) เดือน 7
วันที่ 1 (อา) เดือน 8
วันที่ 2 (จ) เดือน 8
วันที่ 3 (อ) เดือน 8
วันที่ 4 (พ) เดือน 8
วันที่ 26 (พฤ) เดือน 8
วันที่ 27 (ศ) เดือน 8
วันที่ 28 (ส) เดือน 8
วันที่ 29 (อา) เดือน 8
วันที่ 30 (จ) เดือน 8
วันที่ 31 (อ) เดือน 8
วันที่ 1 (พ) เดือน 9
วันที่ 2 (พฤ) เดือน 9

วันที่ 17 (อ) เดือน 8
วันที่ 18 (พ) เดือน 8
วันที่ 19 (พฤ) เดือน 8
วันที่ 20 (ศ) เดือน 8
วันที่ 21 (ส) เดือน 8
วันที่ 22 (อา) เดือน 8
วันที่ 23 (จ) เดือน 8
วันที่ 24 (อ) เดือน 8
วันที่ 25 (พ) เดือน 8
วันที่ 16 (พฤ) เดือน 9
วันที่ 17 (ศ) เดือน 9
วันที่ 18 (ส) เดือน 9
วันที่ 19 (อา) เดือน 9
วันที่ 20 (จ) เดือน 9
วันที่ 21 (อ) เดือน 9
วันที่ 22 (พ) เดือน 9
วันที่ 23 (พฤ) เดือน 9

18:00 - 20:00
กลุ่มบุคคลทั ่วไป
18:00 - 20:00
 ผูท้ ม่ี อี ายุ 12 ปี ขน้ึ ไปทุกคน
14:00 - 20:00 18:00120：00
18.00-20.00
14:00 -18:00 18:00120：00
9:00 – 12:00, 14:00 -18:00 16:00118：00
18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
14:00 - 20:00 18:00120：00
18:00 - 20:00
14:00 - 20:00 18:00120：00
9:00 – 12:00, 14:00 -18:00 16:00118：00
18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
14:00 - 20:00 18:00120：00

กลุ่มแรก
 ผูท้ ม่ี อี ายุตงั ้ แต่ 12-18 ปี
 ผูป้ กครองของบุตรทีม่ อี ายุ 12-18 ปี
 ผูท้ ท่ี างานในโรงเรียนภายใน
อาเภออะคิตาคาตะ
 ผูท้ ม่ี โี รคประจาตัว
 ผูท้ ม่ี อี ายุ 65 ปี ขน้ึ ไป
*ในการยืนยันตัวตนวันทีเ่ ข้ารับการ
ฉีดวัคซีนหากไม่ตรงตามเงื่อนไขจะไม่
สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้

 สถานทีฉ่ ีดวัคซีน ณ Hall ชัน้ 2 ศูนย์วฒั นธรรมอาเภออะคิตะคาตะ (Crystal Agio)
 ท่านทีไ่ ม่ตรงตามเงื่อนไขข้างต้นจะไม่สามารถฉีดวัคซีนในกลุ่มแรกได้ ขอให้ระวังการจองผิดกลุ่ม

 ในการจองแนะนาให้จองเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนครังที
้ ่ 1 และ ครังที
้ ่2
 ท่านทีส่ ามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนในบริษทั ทีท่ ่านทางานอยู่ ขอให้เข้ารับการฉีดวัคซีนตามทีบ่ ริษทั กาหนด

