
Đơn đăng ký xin cấp (cấp lại) phiếu tiêm chủng vắc-xin virus corona chủng mới kiêm 
đơn đăng ký xin thay đổi địa chỉ gửi 

 
Thị trưởng thành phố Nagoya 
 
Tôi đồng ý với những hạng mục sau đây và xin đăng ký phiếu tiêm chủng vắc-xin virus corona chủng mới. 
(1) Việc đăng ký này phải được thực hiện với sự đồng ý của người được tiêm chủng. 
(2) Khi cấp phiếu tiêm chủng, có trường hợp thành phố Nagoya sẽ xác nhận dữ liệu tiêm chủng tại thành phố, quận, 

thị trấn và làng xã sinh sống trước đây theo mã số cá nhân (My Number) hoặc thông tin cá nhân khác (họ và tên, 
ngày tháng năm sinh, giới tính) của bản thân người được tiêm chủng trên hệ thống dữ liệu tiêm chủng vắc-xin. 

 
1. Người đăng ký 

Cách đọc  
Ngày đăng 

ký 
Ngày (  ) tháng (  ) năm (  ) 

Họ và tên  

Địa chỉ 
Mã số bưu chính:      － 
 

Thông tin liên hệ 
vào ban ngày 
Số điện thoại 

 
Mối quan hệ với 
người được tiêm 

chủng 

□ Bản thân 
□ Thành viên cùng một hộ gia đình 

(mối quan hệ:         ) 
□ Khác (           ) 

 
2. Người được tiêm chủng 

Cách đọc  
Ngày 
tháng 

năm sinh 
Ngày (  ) tháng (  ) năm (  ) 

Họ và tên 
 

□ Giống với người đăng ký 

Địa chỉ ghi 
trên phiếu 

cư trú 

Mã số bưu chính:      － 
 

□ Giống với người đăng ký 
 
3. Phiếu tiêm chủng đăng ký, v.v... 

Phiếu tiêm 
chủng đăng 

ký 

□ Phiếu tiêm chủng lần 3 (5 tuổi trở lên) 
□ Phiếu tiêm chủng lần 4 (12 tuổi trở lên) 
□ Phiếu tiêm chủng lần 5 (18 tuổi trở lên) 

Lý do đăng 
ký 

□ Chuyển chỗ ở đến □ Chưa nhận được phiếu tiêm chủng 
□ Mong muốn tiêm chủng lần 3 trong độ tuổi từ 5~11 tuổi 
□ Phiếu tiêm chủng bị mất hoặc bị rách (cấp lại) 
□ Đã không sử dụng phiếu tiêm chủng đã nhận để tiêm chủng mà chỉ sử dụng để liên hệ trao 

đổi (khám sơ bộ) với bác sĩ (cấp lại) 
□ Khác (                                 ) 

 
4. Địa chỉ gửi 
Trường hợp mong muốn gửi đến địa chỉ không phải là địa chỉ được ghi trên phiếu cư trú của người được tiêm chủng 
thì vui lòng điền vào đây. 

Địa chỉ 
Mã số bưu chính:      － 
 

Tên người 
nhận 

 

□ Giống với người đăng ký 

(*) Về nguyên tắc, kể cả trường hợp có thay đổi địa chỉ gửi trước đây thì thông tin đó cũng sẽ không được lưu giữ lại 
nên trường hợp mong muốn gửi đến địa chỉ không phải là địa chỉ được ghi trên phiếu cư trú thì cần phải đăng ký thay 
đổi địa chỉ gửi lại. 
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5. Tình trạng tiêm chủng ở lần trước 
・ Trường hợp đăng ký xin cấp phiếu tiêm chủng lần 3: Hãy điền thông tin tình trạng tiêm chủng lần 1 và lần 2. 
・ Trường hợp đăng ký xin cấp phiếu tiêm chủng lần 4: Hãy điền thông tin tình trạng tiêm chủng lần 3. 
・ Trường hợp đăng ký xin cấp phiếu tiêm chủng lần 5: Hãy điền thông tin tình trạng tiêm chủng lần 4. 
(*) Trường hợp đăng ký xin cấp lại phiếu tiêm chủng thì không cần điền. 

Lần tiêm thứ 
(   ) 

Ngày tiêm:         Ngày (  ) tháng (  ) năm (    ) 
Loại vắc-xin: □ Pfizer (dành cho 12 tuổi trở lên) □ Moderna □ AstraZeneca 

□ Takeda (Novavax) □ Pfizer (dành cho lứa tuổi từ 5~11 tuổi) 
□ Khác (           ) 

Tên thành phố, thị trấn và làng xã đã gửi phiếu tiêm chủng đến: 

Lần tiêm thứ 
(   ) 

Ngày tiêm:         Ngày (  ) tháng (  ) năm (    ) 
Loại vắc-xin: □ Pfizer (dành cho 12 tuổi trở lên) □ Moderna □ AstraZeneca 

□ Takeda (Novavax) □ Pfizer (dành cho lứa tuổi từ 5~11 tuổi) 
□ Khác (           ) 

Tên thành phố, thị trấn và làng xã đã gửi phiếu tiêm chủng đến: 
 
6. Hồ sơ đính kèm 

Trường hợp đăng ký xin cấp 

① 

Bản sao hồ sơ giấy tờ có thể xác nhận tình trạng tiêm chủng ở lần trước (một trong những giấy 
tờ như phiếu chứng nhận đã tiêm chủng, bản ghi nhận tiêm chủng, giấy chứng nhận tiêm chủng (hộ chiếu 
vắc-xin), phiếu tiêm chủng của thành phố, thị trấn và làng xã khác có in tình trạng tiêm chủng ở lần trước, 
sổ tay bà mẹ và trẻ em (sổ có ghi tình trạng tiêm chủng lần 2), v.v...) (Trường hợp đăng ký xin cấp lại thì 
không cần)(*1) (*2) 

② 

Trường hợp không có đính kèm những hồ sơ giấy tờ ở mục ① phía trên thì cần có bản sao hồ sơ xác 
minh danh tính (giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, mặt trước của thẻ mã số cá nhân, v.v...) 
(a) Của người được tiêm chủng 
(b) Của người đăng ký (trường hợp trùng với người được tiêm chủng thì không cần) 

Trường hợp đăng ký xin cấp lại 

① 
Bản sao hồ sơ xác minh danh tính (giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, mặt trước của thẻ mã số cá nhân, v.v...) 
(a) Của người được tiêm chủng 
(b) Của người đăng ký (trường hợp trùng với người được tiêm chủng thì không cần) 

(*1) Trường hợp không đính kèm hồ sơ giấy tờ có thể xác nhận tình trạng tiêm chủng ở lần trước thì có thể sẽ mất thời gian 
để được cấp phiếu tiêm chủng nên nếu có thì hãy nhớ đính kèm theo. 

(*2) Trường hợp đã từng tiêm chủng ở nước ngoài, v.v...(*3) thì hãy đính kèm bản sao của hồ sơ giấy tờ có thể xác nhận tình 
trạng tiêm chủng đối với tất cả các mũi tiêm chủng đã tiêm ở nước ngoài, v.v... 

(*3) Trường hợp đã từng tiêm chủng ở nước ngoài, v.v... là nói đến trường hợp đã tiêm chủng ở nước ngoài, đã tiêm chủng 
trong chương trình tiêm chủng vắc-xin corona chủng mới dành cho người Nhật sống ở nước ngoài, v.v..., đã tiêm chủng 
bởi quân đội Hoa Kỳ tại Nhật Bản, đã tiêm chủng trong đợt thử nghiệm y tế, v.v... bởi nhà sản xuất dược phẩm. 

 
[Địa chỉ gửi qua bưu điện] 
Mã số bưu chính: 460-8799.  Nagoya Naka Yubin Kyoku Dome (3-1-1 Sannomaru, quận Naka, thành phố 
Nagoya) 
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 

 
(*) Hãy ghi chú chữ màu đỏ “接種券発行申請書（     回目接種用）在中 (Bên trong là đơn đăng ký xin 
cấp phiếu tiêm chủng (dùng để tiêm chủng lần  )”. 

Nhập số lượng phiếu tiêm chủng đăng ký 

Phiếu tiêm chủng sẽ được gửi sau 3 tháng kể từ ngày tiêm chủng trước lần trước. Trường hợp đã quá 3 tháng thì sẽ được 
gửi trong vòng 2 tuần kể từ khi đăng ký. 
 

 

    

 

  

Đăng ký qua internet ở đây Có thể đăng ký qua internet thay vì đăng ký bằng cách 

gửi qua đường bưu điện. 


