
Về việc tiếp nhận đăng ký đặt lịch tiêm chủng vắc xin Covid tập trung của tỉnh Miyazaki 

 

Tỉnh Miyazaki sẽ tiếp nhận đăng ký tiêm chủng vắc xin Covid tập trung theo như dưới đây. 

Việc đặt lịch tiêm chỉ sử dụng tiếng Nhật. Hãy thực hiện đặt lịch với người biết tiếng Nhật. 

 

1. Thông tin khái quát                 

（1）Địa điểm: Miyazaki Kencho Shokuin Kenko Plaza (Miyazaki Asahi 1 Chome 2-1) 

（2）Ngày tiêm chủng:  

Thứ 7 ngày 11/9 

Chủ nhật ngày 12/9 

Thứ 7 ngày 18/9 

Chủ nhật ngày 19/9 

Thứ 7 ngày 25/9 

Chủ nhật ngày 26/9 

（3）Ngày tiêm chủng mũi thứ nhất: Thời gian làm việc: Từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều 

（4）Loại vắc xin sử dụng: Vắc xin Pfizer 

 

2. Điều kiện tiếp nhận đặt lịch 

Người đủ 16 tuổi trở lên có phiếu tiêm chủng và người đang sinh sống tại tỉnh Miyazaki 

 

※Người đã tiêm mũi thứ nhất tại hội trường tiêm chủng khác không thể đặt lịch tiêm chủng cho mũi 

số 2. 

 

※Phụ nữ mang thai có nguyện vọng tiêm chủng hãy bàn bạc với bác sĩ nơi khám thai từ trước, 

trường hợp bác sĩ đã đồng ý có thể tiêm chủng thì hãy truyền đạt nội dung đó cho nhân viên y tế 

của hội trường tiêm chủng và tiếp nhận tiêm chủng. 

 

3. Phương pháp đặt lịch (Bắt đầu tiếp nhận đặt lịch từ 9 giờ sáng thứ 7 ngày 4/9) 

Tiêm chủng vắc xin cần tiêm 2 mũi. Khi đặt lịch tiêm mũi thứ nhất thì mũi tiêm thứ 2 sẽ tự động đặt 

lịch vào “cùng thứ ngày cùng hội trường” vào 3 tuần sau. 

 

Đặt lịch trên WEB 

 

Đặt lịch trên WEB thì bấm vào link này (Khi đặt lịch phải chuẩn bị sẵn phiếu tiêm chủng trên tay) 

https://stores-reserve.com/miyazakiken-vaccine/677302/ 

 

※Có thể truy cập vào link từ 9 giờ sáng thứ 7 ngày 4/9 

 

Những điều cần chú ý 

・Người đã tiêm mũi thứ nhất tại hội trường tiêm chủng khác không thể đặt lịch tiêm chủng cho mũi 

số 2. 

 

https://stores-reserve.com/miyazakiken-vaccine/677302/


・Khi đặt lịch tiêm mũi thứ nhất thì mũi tiêm thứ 2 sẽ tự động đặt lịch vào “cùng thứ ngày cùng hội 

trường” vào 3 tuần sau. 

・Trường hợp huỷ đặt lịch vào trước 2 ngày thì hãy thực hiện thủ tục hủy lịch hẹn bằng cách truy cập 

vào đường link chuyên dụng có trong mail xác nhận đặt lịch. (Trường hợp huỷ lịch sau đó hãy liên 

lạc đến địa chỉ liên hệ hủy lịch hẹn đúng ngày tiêm chủng phía dưới trang web)  

 

Địa điểm liên hệ liên quan đến phương pháp đặt lịch hẹn 

 (Bắt đầu tiếp nhận đặt lịch từ 9 giờ sáng thứ 7 ngày 4/9) 

 

Số điện thoại: 0985-53-0115 

Thời gian tiếp nhận: Từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều (Trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ) 

 

※Sẽ bắt đầu tiếp nhận thắc mắc từ 9 giờ sáng ngày thứ 7 ngày 4/9. 

※Sẽ tiếp nhận thắc mắc vào hai ngày thứ 7 ngày 4/9 và chủ nhật ngày 5/9.  

※Số điện thoại này không tiếp nhận đặt lịch. Và cũng không tiếp nhận thay đổi ngày giờ, huỷ lịch tiêm. 

 

4. Về ngày tiêm chủng đã đặt lịch 

  

Tiếp nhận: 

Sẽ bắt đầu tiếp nhận tiêm chủng vào 20 phút trước thời gian dự định tiêm chủng đã đặt lịch, nhất 

định phải đến hội trường tiêm chủng trước 20 phút. Trường hợp không đến đúng giờ dự định tiêm 

chủng sẽ bị xử lý là huỷ đặt lịch và không thể tiêm chủng được. 

 

Bãi đổ xe: 

・Bãi đổ xe có giới hạn nên hãy đến hội trường bằng phương tiện giao thông công cộng, nhờ gia 

đình đưa đón hoặc ghép xe đi chung. Xin vui lòng hợp tác! 

 

・Có 2 bãi đổ xe khi tự đến bằng xe cá nhân dưới đây. 

Bãi đổ xe phía trước mặt Kenko Plaza: Miyazaki Asahi 1 Chome 2-1 

Trung tâm nghiên cứu thông tin, giáo dục Thành phố Miyazaki: Miyazaki Asahi 1 Chome 4-1 

・Địa điểm lên xuống khi đến bằng xe đưa đón: Quảng trường phía trước toà nhà Kencho Bousai. 

・Ở các bãi đổ xe sẽ có nhân viên bảo vệ vui lòng đỗ xe theo hướng dẫn của nhân viên bảo vệ. 

 (Vui lòng không đổ xe vào bãi đổ xe của các cơ quan doanh nghiệp gần đó.) 

 

Vật dụng mang đến và trang phục 

 

Hãy mang những vật dụng sau đây đến hội trường tiêm chủng vào ngày đã hẹn lịch 

・Phiếu tiêm chủng 

・Giấy chứng minh thân phận (Thẻ bảo hiểm y tế, Thẻ ngoại kiều…) 



・Phiếu khám sàng lọc (1 tờ) được gửi cùng phiếu tiêm chủng (Phiếu khám sàng lọc hãy điền đầy đủ 

thông tin từ trước và mang đến.) 

 

※Cần có phiếu khám sàng lọc bằng tiếng Nhật. 

 

Hãy vừa đối chiếu với phiếu khám sàng lọc được dịch ra ngôn ngữ của nước bạn và điền đầy đủ 

thông tin bằng tiếng Nhật. Hãy tham khảo bản dịch ngoại ngữ ở đây.  

https://support.mif.or.jp/vaccination/ 

 

Ngày tiêm chủng hãy mang khẩu trang và trang phục dễ kéo cánh tay áo lên.  

 

Về việc huỷ lịch vào đúng ngày tiêm chủng 

 

Vào đúng ngày tiêm chủng trường hợp huỷ lịch tiêm do tình trạng sức khoẻ xấu phải liên lạc đến địa 

chỉ liên hệ dưới đây 

Địa chỉ liên hệ huỷ hẹn đúng ngày tiêm chủng:080-2703-9003 

 

 

 

https://support.mif.or.jp/vaccination/

