
Application Form ng Sertipiko ng Bakuna para sa COVID-19 

Para sa Alkalde ng Nagoya 
  

Taon   Buwan    Araw   

① Taong 

nag-aplay 

mismo sa 

tanggapan 

(isulat dito 

ang iyong 

pangalan) 

Katakana   

Pangalan   

Numero ng 

Telepono 

※ Isulat ang numero ng telepono na maaaring tawagan sa karaniwang 

araw. (Magsisimula sa 080 ang numero kapag magmumula ang tawag sa 

lungsod ng Nagoya.) 

（         －         －           ） 

② Taong 

Nangangai-

langan ng 

Sertipiko 

(Taong 

Nabakunahan) 

□ Kapareho ng isinulat sa itaas (taong nag-aplay mismo sa tanggapan) 

Katakana   

Pangalan   

Relasyon 

sa tao sa 

① at ②  

□ mister/ 

misis 

□ magulang/ 

anak 

□ lolo/ 

lola/ 

apo 

□ iba pa 

（             ） 

Numero ng 

Telepono 

※ Isulat ang numero ng telepono na maaaring tawagan sa karaniwang 

araw.（Magsisimula sa 080 ang numero kapag magmumula ang tawag sa 

lungsod ng Nagoya.） 

(            －               －               ) 

③ Iba pa 

Uri ng 

sertipiko 

sa bakuna 

Magagamit sa loob ng Japan ・ Magagamit sa labas ng bansa  

                                  o sa loob ng Japan 

 

Bilugan ang ninanais matanggap na sertipiko. 

Kakailanganin ang passport kung nagnanais tumanggap ng sertipikong 

magagamit sa labas ng bansa. Kasabay na matatanggap ang sertipikong 

magagamit sa loob ng Japan. 

④ Checklist 

・Siguraduhing ihanda ang mga sumusunod na kinakailangang mga dokumento. 

□ 1. Kopya ng Vaccine Coupon（Siguraduhing ang Vaccine Coupon Number ay maaaring 

makita at makumpirma）※Kopya ng “My Number” kapag walang Vaccine Coupon 

□ 2. Kopya ng Passport（para lamang sa sertipikong magagamit sa labas ng bansa） 

□ 3. Return Envelope (kailangan dikitan ng selyo, sulatan ng return address ng 

padadalhan) 

□ 4. Kopya ng ID na magpapakita ng inyong pangalan kasama ng inyong address 

※Kapag nagnanais makatanggap ng sertipikong magagamit sa loob ng bansa, isumite ang 

kopya ng dokumento na makikitang nakasulat ang pangalan at araw ng kapanganakan. 

※ Ihanda ang mga sumusunod na dokumento sa kakailanganin pagkakataon lamang. 

□ 5. Kopya ng dokumentong pagkakakilanlan ng pangalan o apelyido sa pagkadalaga/ 

ibang apelyido / ibang pangalan (alpabeto) ang nakasulat sa passport 

 


