
Về hộ chiếu vắc xin 

Từ ngày 26/7/2021 trở đi những người đã nhận được phiếu tiêm chủng văc-xin , có thể đăng ký nhận 

giấy chứng nhận đã tiêm chủng văc-xin để phục vụ cho việc xuất ngoại ra nước ngoài , còn gọi là "hộ 

chiếu văc-xin ").  

Xin chú ý rằng, "hộ chiếu văc-xin " không thể được cấp cho những người không có kế hoạch xuất 

ngoại. 

Ngoài ra, nếu bạn được tiêm bằng phiếu tiêm chủng từ thành phố khác, bạn sẽ không thể cấp hộ chiếu 

văc-xin ở thành phố Fuji. Xin vui lòng đăng ký tại thành phố nơi bạn tiêm chủng. 

Nếu bạn cần hộ chiếu văc-xin, vui lòng gửi các giấy tờ cần thiết đến trung tâm đăng ký tiêm chủng. 

Sau khi làm thủ tục "hộ chiếu văc-xin " sẽ được gửi về địa chỉ người yêu cầu. 

Ngoài ra, có thể mất một khoảng thời gian từ khi nộp đơn đến khi được cấp giấy chứng nhận.  
Đối tượng: 

Những người đã tiêm phòng bằng phiếu tiêm chủng do thành phố Fuji phát hành và những người đang 

có kế hoạch xuất ngoại trong thời gian sắp tới 

* Sau khi tiêm chủng, đơn đăng ký sẽ được tiếp nhận tại thành phố nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 

* Nếu bạn được tiêm chủng bằng phiếu tiêm chủng của các thành phố khác cho lần đầu tiên và lần thứ 

hai, vì lý do chuyển nơi sinh sống v.v... Xin vui lòng làm thủ tục tại thành phố nơi đã tiếp nhận tiêm 

chủng.  

 

Giấy tờ cần thiết 

1. Đơn xin cấp giấy chứng nhận tiêm phòng nhiễm virut corona chủng mới 

2. Bản sao giấy tờ tùy thân hộ chiếu (passport) 

3. "Bản sao giấy chứng nhận tiêm chủng" hoặc "Bản sao hồ sơ tiêm chủng" 

 Nếu bạn làm mất giấy chứng nhận đã tiêm chủng văc-xin (Mục 3). Vui lòng ghi rõ địa điểm đã tiêm 

chủng và ngày giờ tiêm chủng trên đơn xin cấp. 

4. Phong bì thư gửi lại giấy chứng nhận cho người yêu cầu (* Vui lòng ghi tên, địa chỉ gửi lại và dán 

tem 84 yên vào phong bì) 

 

Trong trường hợp người đại diện đứng ra đăng ký thì cần những giấy tờ sau  

1. "Giấy ủy quyền" hoặc "Văn bản xác nhận tư cách của người đại diện theo pháp luật" 

2. Bản sao giấy tờ tùy thân của người được uỷ quyền (bằng lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, v.v.) 
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