
Quy trình đặt chỗ tiêm chủng Corona trên web của thành phố FUJI

① Truy cập trang web tiêm chủng corona https://g222101.vc.liny.jp/top.



Thông báo quan trọng và những vấn đề cần chú ý

Thông tin được đăng trên màn hình với nội dung, 「Thông báo quan trọng」
và「những vấn đề cần chú ý」(Nội dung của các mục có thể được thay đổi.)



Thông báo quan trọng

・ Không tốn chi phí tiêm chủng (Miễn phí)
・ Những thứ cần mang theo là (1) phiếu tiêm chủng, (2) giấy tờ xác minh danh tính (thẻ
bảo hiểm y tế, bằng lái xe, v.v.), (3) phiếu khám ngày trước đã điền thông tin, và (4) tay
uống thuốc (chỉ dành cho một số người) .
・ Nhớ đeo khẩu trang khi đến nơi tiêm chủng.
・ 2 ngày trước ngày tiêm thì không thể huỷ lịch được. Trường hợp huỷ trên 2 ngày trước
ngày tiêm thì hãy liên lạc đến tổng đài theo địa chỉ (℡: 0120-567-970 9:00 sáng đến 5:00 
chiều)
・ Khi đặt chỗ, nếu bạn nhập số điện thoại di động, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một tin 
nhắn ngắn gọn về đồ vật cần mang theo của bạn, khoảng 2 ngày trước khi tiêm mũi đầu
tiên. (Tin nhắn đó sẽ chỉ được gửi cho những người đã chọn địa điểm tiêm chủng hàng
loạt hoặc địa điểm bệnh viện)
・ Theo nguyên tắc chung, hãy tự mình đặt chỗ lần thứ hai sau lần tiêm đầu tiên. Thông
tin chi tiết sẽ được giải thích tại địa điểm sau lần tiêm đầu tiên. (Quy trình có thể khác
nhau tùy thuộc vào địa điểm mà bạn được tiêm. Vui lòng kiểm tra thông tin tại địa điểm
tiêm chủng.)



Những vấn đề cần chú ý

・ Khi đặt chỗ trực tuyến, những người có phiếu tiêm chủng do thành phố Fuji phát
hành đều đủ điều kiện.
・ Nếu phiếu tiêm chủng được phát hành bên ngoài Thành phố Fuji, vui lòng liên lạc
trước đến tổng đài theo số điện thoại (0120-567-970 từ 9 h sáng-5 h chiều).



Đồng ý điều khoản khi sử dụng khi đăng ký đặt chỗ

①Đánh dấu chọn vào ô 
「 Đồng ý điều khoản khi sử
dụng 」

② Nhấp vào「 Bắt đầu đặt chỗ」


