
Form ng Aplikasyon sa (Muling)Pagbibigay ng Coupon ng Pagbabakuna para sa 
COVID-19 at Form ng Aplikasyon sa Pagbabago ng Address 

 
Mula sa Alkalde ng Nagoya 
 
Pakisuyong mag-aplay para sa iyong coupon ng pagbabakuna sa COVID-19 pagkatapos pumayag sa mga sumusunod. 
(1) Dapat gawin ang aplikasyong ito nang may pahintulot ng taong mababakunahan. 
(2) Kapag nagbigay ng coupon ng pagbabakuna, maaaring suriin ng Lungsod ng Nagoya ang rekord ng pagbabakuna 

sa munisipalidad kung saan dating nakatira ang indibidwal batay sa kanilang indibidwal na numero (Aking 
Numero) o iba pang personal na impormasyon (pangalan, petsa ng kapanganakan, at kasarian) sa sistema ng 
rekord ng pagbabakuna. 

 
1. Aplikante 

Furigana  
Petsa ng 

aplikasyon 
/              / 

(yyyy/mm/dd) Pangalan  

Address 
〒           － 
 

Pang-araw na 
numero ng 
telepono ng 

contact 

 
Relasyon sa 

taong 
mababakunahan 

□ Sarili 
□ Miyembro ng pamilya 
(Relasyon:                  ) 
□ Iba pa (                        ) 

 
2. Taong mababakunahan 

Furigana  
Petsa ng 

kapanganakan 
/            /           

(yyyy/mm/dd) Pangalan 
 
□ Pareho sa aplikante 

Address sa 
sertipiko ng 
paninirahan 

〒        － 
 
□ Pareho sa aplikante 

 
3. Coupon ng pagbabakuna na inaaplayan, atbp. 

Coupon ng 
pagbabakuna 
na inaaplayan 

□ Ikatlong coupon ng pagbabakuna (5 taon o mas matanda) 

□ Ikaapat na coupon ng pagbabakuna (12 taon o mas matanda) 

□ Ikalimang coupon ng pagbabakuna (18 taon o mas matanda) 

Dahilan para 
mag-aplay 

□ Lumipat sa lugar    □ Hindi nakatanggap ng coupon ng pagbabakuna  
□ Umaasa na mabakunahan sa ikatlong pagkakataon sa pagitan ng 5 at 11 taon 
□ Nawala o nasira ang coupon ng pagbabakuna (Muling pagbibigay) 
□ Ginamit lamang ang coupon ng pagbabakuna para kumonsulta sa doktor tungkol sa 
pagpapabakuna (Muling pagbibigay) 
□ Iba pa (                                                                                                                        ) 

 
4. Address ng pagpapadala 
Kung nais mong ipadala ang iyong coupon ng pagbabakuna sa address bukod pa sa isa na nasa iyong sertipiko ng paninirahan, pakisuyong isulat 
ito dito. 

Address 〒           － 
 

Addressee 
 
□ Pareho sa aplikante 

Tandaan: Kahit na binago mo na ang iyong address sa pagpapadala noon, ang impormasyong iyon ay hindi dinadala na 
higit sa prinsipyo. Kaya, kung nais mong ipadala ang iyong coupon ng pagbabakuna sa address bukod pa sa 
isa na nasa iyong sertipiko ng paninirahan, pakisuyong isulat ito dito. 
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5. Status ng mga nakaraang pagbabakuna 
・ Kung nag-aaplay para sa iyong ikatlong coupon ng pagbabakuna: Pakisuyong punan ang status ng iyong una at 

ikalawang pagbabakuna. 
・ Kung nag-aaplay para sa iyong ikaapat na coupon ng pagbabakuna: Pakisuyong punan ang status ng iyong ikatlong 

pagbabakuna. 
・ Kung nag-aaplay para sa iyong ikalimang coupon ng pagbabakuna:: Pakisuyong punan ang status ng iyong ikaapat na 

pagbabakuna. 
Tandaan: Kung nag-aaplay para muling maibigay ang isang coupon, hindi mo kailangang punan ang seksyong ito. 

Numero ng dose: 
___ 

Petsa ng pagbabakuna:             /        /          (yyyy/mm/dd) 
Uri ng Bakuna: □ Pfizer (para sa mga 12 taon at mas matanda) □ Moderna □ AstraZeneca 

□ Takeda (Novavax) □ Pfizer (para sa mga nasa pagitan ng 5 at 11 taon) 
□ Iba pa(                                                        ) 

Pangalan ng munisipalidad na nagpadala sa iyo ng iyong coupon ng pagbabakuna: 

Numero ng dose: 
___ 

Petsa ng pagbabakuna:             /        /          (yyyy/mm/dd) 
Uri ng Bakuna: □ Pfizer (para sa mga 12 taon at mas matanda) □ Moderna □ AstraZeneca 

□ Takeda (Novavax) □ Pfizer (para sa mga nasa pagitan ng 5 at 11 taon) 
□ Iba pa(                                                        ) 

Pangalan ng munisipalidad na nagpadala sa iyo ng iyong coupon ng pagbabakuna: 
 
6. Mga kalakip na dokumento 

Kapag nag-aaplay para sa isang coupon na ibibigay 

(1) 

Isang kopya ng dokumento na nagpapatunay sa status ng iyong nakaraang (mga) pagbabakuna (isa sa mga 
sumusunod: isang sertipiko ng pagbabakuna, rekord ng pagbabakuna, pasaporte ng pagbabakuna, coupon ng 
pagbabakuna mula sa ibang munisipalidad na may impormasyon sa status ng iyong nakaraang (mga) 
pagbabakuna na naka-print dito, o Maternal and Child Health Handbook na naglalaman ng status ng iyong 
pangalawang pagbabakuna). (Hindi kinakailangan ang mga ito kapag nag-aaplay para sa muling pagbibigay).1,2 

(2) 

Kung hindi ka makakapaglakip ng dokumentong nakalista sa (1), pakisuyong maglakip ng kopya ng dokumento 
ng pagkakakilanlan (lisensya sa pagmamaneho, kard ng health insurance, Aking card ng Numero, atbp.). 

(a) Para sa taong mababakunahan (b) Para sa aplikante (Hindi kailangan kung ang taong mababakunahan ay 
siya rin ang aplikante) 

Kapag nag-aaplay para sa isang coupon na muling ibibigay 

(1) 
Kopya ng dokumento ng pagkakakilanlan (lisensya sa pagmamaneho, kard ng health insurance, Aking card ng 
Numero, atbp.). 

(a) Para sa taong mababakunahan (b) Para sa aplikante (Hindi kailangan kung ang taong mababakunahan 
ay siya rin ang aplikante) 

1. Kung wala kang dokumentong nagpapatunay sa status ng iyong nakaraang pagbabakuna, maaaring tumagal ng ilang oras 
para magbigay sa iyo ng coupon ng pagbabakuna. Pakisuyong tiyakin na ilakip ang naturang dokumento, kung mayroon ka. 

2. Kung ikaw ay nabakunahan sa ibang bansa,3 pakisuyong maglakip ng isang kopya ng dokumento na nagpapatunay sa lahat 
ng mga pagbabakuna na iyong natanggap sa ibang bansa. 

3. Tumutukoy ang pagiging nabakunahan sa ibang bansa sa paggawa nito nang normal o bilang bahagi ng isang proyekto sa 
pagbabakuna para sa COVID-19 para sa mga Japanese na nakatira sa ibang bansa, isang pagbabakuna ng militar ng U.S., 
isang klinikal na pagsubok mula sa isang pharmaceutical manufacturer, atbp. 

 
[Address sa koreo] 

〒460-8799 Nagoya Naka Yubin Kyoku Dome (Nagoya-shi Naka-ku Sannomaru 3-chome 1-ban 1-go) 
Para sa: Nagoya-shi Shingata Korona Uirusu Kansensho Taisakushitsu Sesshuken Hakko Tanto 
 
〒460-8799 名古屋中郵便局留〔名古屋市中区三の丸三丁目1番1号〕 
名古屋市新型コロナウイルス感染症対策室接種券発行担当 
 
Tandaan: Pakisuyong isulat ang "Sesshuken Hakkō Shinseisho ([numero ng dose ng bakuna] kaime sesshu yō) zaichū" 
(or "接種券発行申請書（〇回目接種用）在中") sa mga pulang letra sa sobre. 

                       Ilagay ang numero ng dose ng coupon ng pagbabakuna na inaaplayan mo. 

Ipapadala sa iyo ang coupon ng pagbabakuna pagkalipas ng 3 buwan mula sa iyong nakaraang petsa ng pagbabakuna. 
Kung ito ay 3 buwan na, ipapadala namin ito sa loob ng 2 linggo mula sa oras na mag-aplay ka. 
 

 
Mag-aplay dito online 

Sa halip na magpadala ng aplikasyon sa 
pamamagitan ng koreo, maaari ka ring mag-
aplay online. 


