
 

 

・Makakapag-aplay mula sa inyong smartphone sa pamamagitan ng app. (mula 

Disyembre 20, 2021) 

・Makakapag-aplay ng parehong sertipiko na gagamitin para sa ibang bansa at sa 

domestic. 
※ Ang sertipiko sa lungsod ng Nagoya ay ibibigay sa mga may juminhyo o naka-rehistro bilang 

residente sa Nagoya sa araw ng pagbabakuna (sa mga nakatanggap ng bakuna na 

mayroon kupon na inisyu mula sa Nagoya). 

※ Isang electronic certificate ang ibibigay sa mga aplikasyon na ginawa mula sa smartphone, at 

isang sertipikong papel naman ang ibibigay sa mga aplikasyon na ginawa sa pamamagitan ng 

koreo. 

※ Sa Japan, ang sertipiko sa pagbabakuna o talaan ng pagbabakuna ay maaari pa din 

gamitin bilang pagpapatunay. 

 

① I-download ang app sa inyong smartphone. 

※ Maaaring hindi ito magamit depende sa modelo o OS  
ng inyong smartphone.  
 

② Sa pamamagitan ng app, gagamitin sa aplikasyon  
ang My Number at Passport (kailangan lamang ito  
para sa ibang bansa)  

③ Maibibigay ang sertipiko (electronic) sa aplikasyon. 

 

※ Para sa iba pang impormasyon, kung paano gamitin ang app, mangyaring tingnan ang website 

ng Digital Agency o makipag ugnayan sa pamamagitan web form. 
※ Mangyaring makipag-ugnayan sa Nagoya City Call Center kung sakaling ang inyong aplikasyon 

ay nagsasabing [ang mga pamamaraan at pagtatanong sa lokal na pamahalaan ay 

kinakailangan] o mayroon pagkakamali sa ibinigay na sertipiko. 

 

 

① Ipadala sa koreo ang mga kailangang dokumento. 

   □ Application form 

       Maaaring idownload mula sa Nagoya website. 

        https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000143335.html 

    □ Kopya ng vaccine coupon (siguraduhin kopyahin ang numero ng kupon) 

        Kung wala naman vaccine coupon, mangyaring magbigay ng kopya (xerox copy) ng 

dokumento na magpapatunay (tulad ng My Number card, Notification card, Resident  

card / Juminhyo (residence certificate) atbp.) 

     

Bagong Sertipiko sa Bakuna ng COVID-19 (Vaccine Passport)  

 

 

 

Aplikasyon sa pamamagitan ng smartphone (※ Kailangan ng My Number Card） 

 

 

Sa pamamagitan ng koreo (Para sa mga walang hawak na My Number Card) 

 App Store (iOS) 

 
Google Play (Android) 



□ Kopya ng passport (Kailangan lamang ito para sa ibang bansa) 
 

□ Return envelope 

Kinakailangang dikitan ng postal stamp ang envelope at sulatan ito ng inyong  

pangalan at address. 

Kung nais na ipadala ito sa pamagitan ng express mail, ay dikitan ito ng stamp  

na para sa express mail, at sulatan ang sobre ng sokutatsu / express mail gamit  

ang pulang ballpen. 
 

□ Isang kopya ng dokumento na magpapatunay ng inyong pagkatao o 

pagkakakilanlan, at makumpirma ang address na papadalhan 
Para sa domestic use, isang kopya ng dokumento na naglalaman ng pangalan  

at petsa ng kapanganakan.  

 

【Kakailanganing dokumento batay sa kondisyon】 

・Kapag may nakasulat sa inyong passport na maiden name o apelyido sa pagkadalaga, ibang 

apelyido, o ibang pangalan (alias), ay magpasa kayo ng kopya ng inyong ID o dokumento na 

may nakasulat at magpapatunay ng pangalan na nakasulat sa inyong passport (My Number 

Card, Driver’s License, Koseki / Family Register, Juminhyo / Residence Certificate, o iba pang 

dokumento na may nakasulat ng inyong maiden name o apelyido sa pagkadalaga). 

・Kapag proxy na tao ang mag-aaplay para sa inyo, ay kakailanganin ng Power of Attorney na 

may pirma ng mismong aplikante. 

 

 

② Isang sertipikong papel ang ibibigay. 
(Maaaring tumagal ng isang linggo pagkatapos matanggap ang mga dokumento sa  

tanggapan ng munisipyo.) 

※ Pakatandaan na maaaring abutin o higit pa sa isang linggo, kung kaya’t mag aplay  ng 

mas maaga.   

※ Sa kaso na kulang o hindi kumpleto sa dokumento o kaya ay hindi malinaw ang talaan ng 

mga pagbabakuna, ang kumpirmasyon ay gagawin sa pamamagitan ng telepono atbp. 

 

 

【Mga detalye ukol sa sertipikong electronic (paraan ng aplikasyon atbp)】 
Website ng Digital Agency o webform (Nihongo lamang) 

https://www.digital.go.jp/policies/posts/vaccinecert 
 
【Mga detalye ukol sa proseso at nilalaman ng Sertipiko sa Bakuna】 

Nagoya Covid-19 Vaccination Call Center TEL: 050-3135-2252 

Oras ng Tanggapan: Lunes hanggang Biyernes 9:00 a.m. ~ 5:30 p.m.  

(Walang pasok pag pista opisyal, Disyembre 29 hanggang Enero 3) 

※ Mula Pebrero 2022 ay maaari na din pong tumawag sa araw ng Sabado, Linggo at pista opisyal. 
 
【Mga detalye ukol sa pangkalahatang sistema ng sertipiko】 

Ministry of Health, Labour and Welfare Covid-19 Vaccine Call Center  

TEL: 0120-761-770 (Nihongo lamang) Oras ng Tanggapan: 9:00 a.m. ~ 9:00 p.m. (araw-araw) 

Address: 

 〒460-8781 名古屋市中区錦 留 

名古屋市新型コロナウイルスワクチン証明書発行センター 

 

 

 

Para sa mga katanungan 

 Website ng Digital Agency 


