
Thông báo về việc tiêm vắc xin phòng chống virut corona          

Kính gửi đến những cá nhận đã nhận được phiếu tiêm chủng 

 

◆ Phiếu tiêm chủng là phiếu cho phép bạn tham gia tiêm ngừa. 

〇  Những cá nhận đã nhận được phiếu tiêm chủng có thể hẹn trước để đến tiêm chủng. 

・Nếu không hẹn trước, bạn sẽ không thể tiêm vắc xin.  

 

〇 Việc tiêm chủng vắc-xin là không bắt buộc, vì thế bạn có thể lưạ chọn tiêm vắc- xin hay không. 

・Ngay cả khi bạn đã bị nhiễm virut corona, nếu tiêm vắc-xin có thể bệnh sẽ không bị nặng hơn  

・Sau khi tiêm vắc-xin, có thể cơ thể sẽ có những triệu chứng phụ bất thường . 

・Hãy chú ý cẩn thận và xem xét kỹ trước khi quyết định tiêm vắc-xin 

  ⇒ Truy cập trang web của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi. 

Tại trang wep này có giải thích bằng 17 loại ngôn ngữ khác nhau. 

Hãy suy nghĩ kỹ trước khi lựa chọn có nên tiêm vắc-xin hay không.   

 

〇 Ngay cả khi đã tiêm vắc-xin, bạn vẫn có khả năng nhiễm virut corona. 

・Ngay cả sau khi tiêm vắc xin vẫn phải nghiêm chỉnh thực hiện các nguyên tắc phòng chống 

virurt như mang khẩu trang, rửa tay, súc miệng và khử trùng thường xuyên. 

・Không phạm nguyên tắc “3 mật”  

◆ “3 mật” 

              ① Đóng kín cửa  

② Tụ tập đông người  

③ Khoảng cách giữ người và người quá gần nhau . 

 

〇 Mỗi người sẽ tiêm vắc-xin hai lần. 

・Sau khi tiêm lần đầu tiên, sau 20 ngày sẽ tiêm mũi thứ hai. 

・Khi hẹn đến tiêm lần đầu, sẽ có lịch tiêm mũi thứ hai. 

 

〇 Tiêm văc- xin không tốn bất kỳ chi phí nào. 

 

〇 Người đang có bệnh, xin vui lòng trao đổi với bác sĩ trước khi tiêm vắc-xin 

 

 

 

 

 

ベトナム語 

Tie�ng Việt 



 Gửi cá nhân đặt hẹn tiêm phòng văc-xin  

〇 Quyết định nơi tiêm vắc-xin. 

・ Có 15 nơi có đến để tiêm vắc-xin. 

・ Ở mỗi nơi có thời gian và ngày tiêm vắc-xin khác nhau  

 

〇 Có 3 cách để đặt hẹn tiêm phòng 

trang wep        line       điện thoại  

・Có thể đặt hẹn bằng tiếng anh và tiếng Bồ Đào Nha. 

Tổng đài 📞 0120-567-970 

(Các ngày trong tuần từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều) 

・Chọn cách đặt hẹn  

・Khi đặt hẹn hãy chú ý các thông tin trên phiếu tiêm chủng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gửi đến những cá nhân đã đặt lịch hẹn tiêm chủng  

〇 Trước ngày tiêm chủng hãy viết vào phiếu khám bệnh. 

・Hãy tham khảo trên trang wed về cách viết phiếu khám bệnh  

・Tham khảo ngôn ngữ mẹ đẻ trên trang wed để điền vào phiếu khám bệnh 

 

〇Khi muốn huỷ lịch hẹn  

・Xin vui lòng huỷ lịch hẹn thông qua trang wed 2 ngày trước ngày tiêm   

・Huỷ lịch hẹn vào ngày trước khi tiêm vắc-xin, hãy gọi cho tổng đài. 

・Huỷ lịch hẹn vào ngày tiêm vắc-xin, hãy gọi cho tổng đài. 

 

〇 Ngày tiêm vắc-xin 

・ Đo nhiệt độ cơ thể tại nhà. 

・ Nếu bị sốt cao, sẽ không được đến tiêm phòng. 

・ Mặc quần áo dễ lộ phần vai khi tiêm . 

Vị trí tiêm ở trên cánh tay, gần vai  

・Vui lòng đến đúng giờ và đúng nơi tiêm phòng 

※Dù bạn có đến sớm cũng không thể vào nơi tiêm phòng  

Khi đến tiêm phòng mang theo 

① Phiếu tiêm chủng 

② Phiếu khám bệnh đã điền thông tin  

③ Thẻ bảo hiểm  

④ Sổ tay uống thuốc 

 

〇 Sau khi tiêm, không được về ngay  

・Ngồi nghỉ tại nơi tiêm 15 phút  

Đối với những người bị dị ứng phải chờ sau 30 phút  

・Sau khi tiêm cơ thể sẽ có những triệu chứng bất thường  

 

〇Sau khi về nhà có thể có những triệu chứng bất thường do phản ứng phụ  

・Những triệu chứng này thường khỏi sau 2 ngày  

・Nếu triệu chứng kéo dài hãy báo với chúng tôi  

Điện thoại 050-5445-2369  


