
 

 

Thành phố Nagoya sẽ tổ chức tiêm phòng vắc-xin để giảm thiểu số ca tử vong, ca bệnh nặng, ngăn chặn sự lây lan của dịch 

bệnh do virus Corona chủng mới. 

 

Về việc tiêm phòng vắc-xin virus Corona chủng mới 

(1) Chi phí: Miễn phí 

(2) Đối tượng: Người có nguyện vọng được tiêm phòng, có giấy đăng ký cư trú tại thành phố Nagoya tại thời điểm đi tiêm 

phòng 

※Tuy nhiên, với các trường hợp đặc biệt như người đang phải nhập viện dài kỳ hoặc chuyển đến các nơi khác thì có thể 

tiêm phòng tại các thành phố, khu vực khác ngoài thành phố Nagoya. 

(3) Giấy tờ mang theo: Phiếu tiêm phòng được thành phố Nagoya gửi tới qua đường bưu điện, giấy tờ xác minh nhân thân. 

※Phiếu tiêm phòng sẽ được gửi tới từng cá nhân thuộc đối tượng được tiêm phòng. Tuy nhiên, việc tiêm phòng sẽ được 

thực hiện theo thứ tự ưu tiên. Dự tính phiếu tiêm phòng sẽ được gửi theo thứ tự: từ cuối tháng 3/2021 với người trên 65 

tuổi, từ tháng 4 các đối tượng khác. 

 

※Việc tiêm phòng vắc-xin chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người được tiêm phòng trên cơ sở đã nắm đầy đủ thông 

tin. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Về thứ tự tiêm phòng vắc-xin virus Corona chủng mới 

Tiêm phòng sẽ được thực hiện trước tiên với người có nguy cơ cao chuyển bệnh nặng, các nhân viên y tế nhằm đảm bảo việc 

cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế. Tiếp theo là người trên 65 tuổi, tiếp đến là người có bệnh nền (trừ người cao tuổi) và người 

làm việc tại các cơ sở chăm sóc cho người cao tuổi. Cuối cùng là các đối tượng khác sẽ lần lượt được tiêm phòng theo số 

lượng vắc-xin được cung cấp. 

 

Về địa điểm và đặt lịch hẹn tiêm phòng vắc-xin virus Corona chủng mới 

Tiêm phòng sẽ được thực hiện tại “Tập trung tại hội trường” hoặc “Các cơ quan y tế được chỉ định” trong thành phố. Địa 

điểm tiêm phòng tập trung tại hội trường sẽ được thông báo trên “Koho Nagoya” của từng quận từ sau tháng 4. Để được tiêm 

phòng cần phải đặt lịch hẹn trước. 

Tổng đài liên quan đến vắc-xin virus Corona chủng mới 

(Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tagalog, tiếng Việt, tiếng Nepal) 

Điện thoại：050-3135-2252 

Fax：052-972-4386 

 

Tổng đài sẽ giải đáp các thắc mắc liên quan đến vắc-xin, cung cấp thông tin về địa điểm tiêm phòng, đặt lịch hẹn tiêm phòng 

tại địa điểm tiêm phòng tập trung. 

※Để đặt lịch tiêm phòng tại các cơ sở y tế được chỉ định, vui lòng liên hệ trực tiếp với từng cơ sở thuộc đối tượng. 

⚫ Tiêm phòng tại cơ sở y tế được chỉ định →Trực tiếp liên hệ với cơ sở y tế thuộc đối tượng để đặt lịch hẹn tiêm 

phòng  

⚫ Tiêm phòng tại nơi tiêm phòng tập trung → Đặt lịch hẹn qua tổng đài hoặc website 

 

Để đặt lịch hẹn, ngoài gọi điện, có thể sử dụng hệ thống đặt lịch hẹn qua điện thoại thông minh hoặc máy tính để tìm kiếm 

địa điểm tiêm phòng và đặt lịch tiêm. 

Có thể tìm kiếm, kiểm tra địa điểm và tình trạng đặt hẹn của các cơ sở y tế được chỉ định và nơi tiêm phòng tập trung từ 

website hướng dẫn tổng hợp về tiêm phòng “Corona vắc-xin Navi (コロナワクチンナビ)” của Bộ Y tế, Lao động và Phúc 

lợi. 

※Chú ý: Trên website này chỉ có thể tìm kiếm địa điểm và kiểm tra tình trạng đặt hẹn, không thể hẹn lịch tiêm. 

 


