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Proseso ng Pagpapabakuna 
 

Maghanap ng lugar na nag-aalok ng mga pagbabakuna at gumawa ng appointment 
Maaari kang magpabakuna sa mga medikal na pasilidad at site sa malawakang pagbabakuna. 
Pakisuyong piliin ang gusto mong medikal na pasilidad o site. 
Kapag nagpapa-appointment, pakisuyong kumpirmahin ang uri ng bakuna na matatanggap mo. Sa prinsipyo, 
kailangan mong abanteng magpa-appointment. 
 

(1) Mga indibidwal na pagbabakuna sa mga medikal na institusyon (mula sa mga doktor ng 
pamilya, atbp.) 

 
 Mga medikal na institusyon na nag-aalok ng mga pagbabakuna 

Maaari mong kumpirmahin kung aling mga medikal na institusyon ang nag-aalok ng mga pagbabakuna 
sa website ng lungsod, ang kalakip na flyer, at ang COVID-19 Vaccine Navi. 

→ Ang website ng lungsod (https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000156455.html) 
→ COVID-19 Vaccine Navi (https://v-sys.mhlw.go.jp/search/) 
 

 Kung paano magpa-appointment (Kinakailangan ang coupon ng pagbabakuna) 
○ Makipag-appointment nang direkta sa medikal na institusyon. 

 
(2) Mga site sa malawakang pagbabakuna ng Lungsod ng Nagoya 
 
 Mga site na nag-aalok ng mga pagbabakuna 

Tatlong site ang nakatakdang mag-alok ng mga bakuna simula sa Nobyembre. 
Pakisuyong kumpirmahin ang mga lokasyon at petsa sa website ng lungsod. 

→ https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000156455.html  
 
 Kung paano magpa-appointment (Kinakailangan ang coupon ng pagbabakuna) 
○ Pagpapa-appointment gamit ang telepono 

Call Center sa Pagbabakuna sa Nagoya COVID-19 
050-3135-2252 
(9:00 hanggang 17:30 araw-araw) *maliban sa Dec. 29 to Jan. 3 

○ Pagpapa-appointment gamit ang telepono online 
Site ng Appointment sa Malawakang Pagbabakuna para sa Nagoya COVID-19 

→ https://ven.s-kantan.jp/city-nagoya-v-u/profile/userLogin.action;jsessionid=A31341EE1B528FFAE771AE190F94F99C.d1diwap42 
Ang user ID mo at password ay nasa iyong coupon ng pagbabakuna. 

○ Magkansela ng reserbasyon dito 
052-228-7874 
(9:00 hanggang 17:30 araw-araw) *maliban sa Dec. 29 to Jan. 3 
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(3) Mga site sa malawakang pagbabakuna ng Aichi Prefecture 
 

 Mga site na nag-aalok ng mga pagbabakuna 
Pakisuyong kumpirmahin ang mga lokasyon at petsa sa website ng prefecture. 

→ https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/daikibo-sougou.html  
 

 Kung paano magpa-appointment (Kinakailangan ang coupon ng pagbabakuna) 
○ Pagpapa-appointment gamit ang telepono 

Call Center sa Aichi Prefecture 
0570-666-885 
9:00 hanggang 17:00 araw-araw 

○ Pagpapa-appointment gamit ang LINE 
Pakisuyong hanapin ang ID na "@aichipref" o gamitin ang sumusunod na link para i-add ang opisyal na 
account ng Aichi Prefecture bilang kaibigan, at pagkatapos ay gumawa ng appointment. 

→ https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountld=aichipref  
 

Sa araw ng iyong pagpapabakuna 

 
 Pakisuyong huwag ituloy ang pagpapabakuna kung malinaw na mayoon kang laganat (37.5°C o mas 

mataas). 

 Magsuot ng mask, at magsuot ng kasuotan na magiging madaling i-akses ang iyong balikat. 

 Maaari kang makakuha ng bakuna laban sa trangkaso kasabay ng bakuna laban sa COVID-19, pero kung 

plano mong magpabakuna, pakisuyong kunin ang mga ito nang hindi bababa sa 13 araw bago o 

pagkatapos ng bakuna laban sa COVID-19. 
 

Patunay na ID 
<Halimbawa> 
Lisensya sa pagmamaneho, 
kard ng health insurance, 
Aking card ng Numero, atbp. 

Ano ang 
dapat 
mong 
dalhin sa 
araw na 
iyon 

Coupon ng pagbabakuna  
(kasama ang checklist ng prevaccination)  


