
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày tiêm（Mũi 1） Ngày tiêm（Mũi 2） Thời gian Đối tượng 

7 月 15 日（Thứ 5） 8 月 5日（Thứ 5） 18：00～20：00 【Người được ưu tiên】 

・Trẻ em từ 12 tuổi đến 18 tuổi. 

・Cha mẹ của trẻ em từ 12 tuổi đến 18 tuổi. 

・Những người đang làm việc trong các trường 

học ở thành phố  Akitakata 

・Những người có sẵn bệnh nền 

・Người trên 65 tuổi 

※Sẽ không được tiêm phòng nếu không đủ điều 

kiện xác minh danh tính trong ngày tiêm 

7 月 16 日（Thứ 6） 8 月 6日（Thứ 6） 18：00～20：00 

7 月 17 日（Thứ 7） 8 月 7日（Thứ 7） 14：00～20：00 

7 月 18 日（Chủ nhật） 8 月 8日（Chủ nhật） 9：00～12：00、14：00～18：00 

7 月 19 日（Thứ 2） 8 月 9日（Thứ 2） 18：00～20：00 

7 月 20 日（Thứ 3） 8 月 10 日（Thứ 3） 18：00～20：00 

7 月 21 日（Thứ 4） 8 月 11 日（Thứ 4） 18：00～20：00 

7 月 22 日（Thứ 5） 8 月 12 日（Thứ 5） 14：00～20：00 

7 月 27 日（Thứ 3） 8 月 17 日（Thứ 3） 18：00～20：00 【Đối tượng chung】 

・Tất cả mọi người trên 12 tuổi 

  

 

7 月 28 日（Thứ 4） 8 月 18 日（Thứ 4） 18：00～20：00 

7 月 29 日（Thứ 5） 8 月 19 日（Thứ 5） 14：00～20：00 

7 月 30 日（Thứ 6） 8 月 20 日（Thứ 6） 18：00～20：00 

7 月 31 日（Thứ 7） 8 月 21 日（Thứ 7） 14：00～20：00 

8 月 1 日（Chủ nhật） 8 月 22 日（Chủ nhật） 9：00～12：00、14：00～18：00 

8 月 2 日（Thứ 2） 8 月 23 日（Thứ 2） 18：00～20：00 

8 月  3 日（Thứ 3） 8 月 24 日（Thứ 3） 18：00～20：00 

8 月  4 日（Thứ 4） 8 月 25 日（Thứ 4） 18：00～20：00 

8 月 26 日（Thứ 5） 9 月 16 日（Thứ 5） 14：00～20：00 

8 月 27 日（Thứ 6） 9 月 17 日（Thứ 6） 18：00～20：00 

8 月 28 日（Thứ 7） 9 月 18 日（Thứ 7） 14：00～20：00 

8 月 29 日（Chủ nhật） 9 月 19 日（Chủ nhật） 9：00～12：00、14：00～18：00 

8 月 30 日（Thứ 2） 9 月 20 日（Thứ 2） 18：.00～20：00 

8 月 31 日（Thứ 3） 9 月 21 日（Thứ 3） 18：.00～20：00 

9 月 1 日（Thứ 4） 9 月 22 日（Thứ 4） 18：.00～20：00 

9 月 2 日（Thứ 5） 9 月 23 日（Thứ 5） 14：.00～20：00 

 Địa điểm: Sảnh lớn tầng 2 安芸高田市民文化センター（クリスタルアージョ）。 

 Lưu ý tránh nhầm lẫn khi đặt lịch tiêm, bạn sẽ không được tiêm phòng vào lịch trình ưu tiên nếu bạn không đủ điều kiện 

 Nên hẹn trước cho mũi tiêm 1 và đăng ký mũi 2 vào ngày tiêm phòng. 

 Bạn cũng có thể tiêm tại nơi làm việc. 

KẾ HOẠCH TIÊM VACCINE PHÒNG COVID-19 
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Những người tiêm phòng tại bệnh viện, các cơ sở y 

tế 
Hãy tham khảo ý kiến của các tổ chức y tế đó. 

Những ngườie tiêm phòng khi đang điều trị bệnh lý Hãy xác nhận với bệnh viện về việc tiêm phòng. 

Những người đang sống tại nơi khác với địa chỉ 

trên thẻ cư trú (thẻ ngoại kiều) 

Bạn cũng có thể tiêm phòng tại nơi bạn đang sinh sống. Vui 

lòng xác nhận qua ứng dụng 「コロナワクチンナビ」

hoặc liên hệ với nơi tư vấn của chính quyền địa 

phương. 

  

 

Hướng dẫn cách đăng ký tiêm phòng 

 Internet 

 

Bạn cũng có thể sử dụng mã QR 

(bên cạnh) từ trang web của thành 

phố một cách tiện lợi 

Đặt lịch tiêm phòng tại thành phố 

Akitakata qua trang web 
Điện thoại 

Đặt lịch tiêm phòng tại thành phố 

Akitakata qua tổng đài hỗ trợ 

Điện thoại：0826-47-1567 

(Các ngày trong tuần 9：00～16：

00） 
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc liên lạc với 

chúng tôi qua điện thoại, vui lòng sử dụng số 

FAX（0826-47-1282）. 

 

Mở cửa：7 月 8 日（木）9：00 Mở cửa：7 月 7 日（水）21：00 

Website：https://jump.mrso.jp/342149/ 

（24/24） 

Khuyến khích đăng ký qua internet！！ 

 

・Mã số tiêm phòng (10 số) 

・Ngày tháng năm sinh (Dương lịch) 

・Đia điểm：Văn phòng chính hoặc các chi 

nhánh 

・Các ngày：7 月 8 日（木）～7 月 15 日

（木） 

・Thời gian：9：00～16：00 

・Bạn cần có：Phiếu tiêm phòng、Điện thoại 

(không bắt buộc) 

Về việc tiêm phòng ở địa chỉ khác với thẻ cư trú (thẻ ngoại kiều) 

9 

Chúng tôi có thể hỗ trợ đặt lịch trực tuyến！ Cần cung cấp những gì khi đặt lịch tiêm ??? 

Ứng dụng “コロナワクチンナビ” 

Website：https://v-sys.mhlw.go.jp/ 

 

Các ngày trong tuần 




