
Cách đặt chỗ tiêm chủng「 Trường hợp lựa chọn từ ngày và giờ tiêm chủng 」

Nhấp vào「 Bắt đầu đặt chỗ」



Xác minh thông tin cá nhân

① Vui lòng nhập mã số phiếu gồm
10 chữ số được in trên phiếu tiêm
chủng. 

② Vui lòng nhập ngày sinh của bạn

③ Nhấp vào 「Tiếp theo」



Nhập thông tin liên hệ①

① Nhập tên của bạn, viết
katakana nguyên thể . Cách
khoảng giữ tên cũng nhập ở 
chế độ katakana nguyên
thể . 

② Vui lòng nhập số điện thoại
liên hệ.

Đừng bấm vào nút này



Nhập thông tin liên hệ②

① Vui lòng nhập địa chỉ
email của bạn. (Không bắt
buộc)

② Nhấp vào "Tiếp theo".



Xác nhận liên kết qua LINE

Nhấp vào「 Đi đến mục tiếp theo mà
không cần liên kết 」

Đừng bấm vào nút này



Chọn phương thức đặt chỗ

① Nhấp vào「 đặt chỗ
theo ngày và giờ」

② Nhấp vào「Tiếp theo 」



Chọn ngày đặt chỗ

Vui lòng kiểm tra tình trạng còn trống
chỗ và bấm vào ngày bạn muốn đặt.

O→ Đây là ngày bạn có
thể đặt chỗ
X→ Đây là ngày bạn
không thể đặt chỗ



Chọn địa điểm tiêm chủng ①

Nhấp vào lựa chọn địa điểm tiêm chủng .
Địa điểm tiêm chủng riêng biệt・ Tổ chức y tế・Địa
điểm tiêm chủng hàng loạt・ Các cơ sở công cộng



Chọn địa điểm tiêm chủng②

Nhấp vào lựa chọn địa điểm
tiêm chủng .

○→ Có thể đặt chỗ
△→ Chỉ còn lại số ít có thể đặt chỗ
×→ Không thể đặt chỗ



Chọn thời gian tiêm chủng

Nhấp vào chọn giờ tiêm
chủng.Số ghi bên phải là số người 

còn lại hiện có thể đặt chỗ



Xác nhận chi tiết đặt chỗ

Vui lòng kiểm tra thông tin đặt chỗ đã
chính xác chưa và nhấp vào「 Xác
nhận đặt chỗ



Hoàn tất đặt chỗ

Việc đặt chỗ đã hoàn tất. 
Bạn có thể xác nhận hoặc thay đổi đặt chỗ
của mình từ「 Trang cá nhân 」



Trang cá nhân

Chi tiết đặt chỗ được hiển thị trên
「 Trang cá nhân 」

Nếu bạn muốn hủy hoặc sửa lại thông
tin, vui lòng nhấp vào đây.


