
Tháng 10 năm 2022 

Quy trình tiêm chủng 
 

Tìm kiếm địa điểm tiêm chủng và đăng ký 
Có thể tiêm chủng tại các cơ sở y tế và hội trường tiêm chủng quy mô lớn. 

Vui lòng chọn cơ sở y tế hoặc hội trường tiêm chủng mong muốn. 

Vui lòng xác nhận vắc-xin sẽ sử dụng tại thời điểm đăng ký. Về nguyên tắc, phải đăng ký trước cho việc tiêm 

chủng. 

 

① Tiêm chủng riêng lẻ tại cơ sở y tế (bác sĩ gia đình, v.v...) 

・ Các cơ sở y tế có thể tiêm chủng 

  Có thể xác nhận trên website của thành phố, trên COVID-19 Vaccine Navi hoặc tờ rơi đính kèm với phiếu 

tiêm chủng. 

→ Website của thành phố (https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000156455.html) 

→ COVID-19 Vaccine Navi (https://v-sys.mhlw.go.jp/search/) 

・ Phương pháp đăng ký (cần phải có phiếu tiêm chủng) 

 〇 Đăng ký trực tiếp đến từng cơ sở y tế 

② Hội trường tiêm chủng quy mô lớn ở thành phố Nagoya 

・ Hội trường có thể tiêm chủng 

  Dự định tổ chức tại 3 địa điểm từ tháng 11. 

  Vui lòng xem trên website của thành phố để biết hội trường tiêm chủng và ngày giờ tổ chức. 

 → https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000156455.html  

・ Phương pháp đăng ký (cần phải có phiếu tiêm chủng) 

 〇 Đăng ký qua điện thoại 

  Tổng đài vắc-xin virus corona chủng mới Nagoya 

050-3135-2252 

  (9:00~17:30 hàng ngày). (*) Ngoại trừ từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 

 〇 Đăng ký qua internet 

  Website đăng ký tiêm chủng đại trà vắc-xin virus corona chủng mới Nagoya 
 → https://ven.s-kantan.jp/city-nagoya-v-u/profile/userLogin.action;jsessionid=A31341EE1B528FFAE771AE190F94F99C.d1diwap42  

  ID và mật khẩu người dùng có ghi trên phiếu tiêm chủng 

 〇 Hủy đăng ký ở đây 
  052-228-7874 

  (9:00~17:30 hàng ngày). (*) Ngoại trừ từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 
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③ Hội trường tiêm chủng quy mô lớn ở tỉnh Aichi 

・ Hội trường có thể tiêm chủng 

  Vui lòng xem trên website của tỉnh để biết hội trường tiêm chủng và ngày giờ tổ chức. 

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

・ Phương pháp đăng ký (cần phải có phiếu tiêm chủng) 

 〇 Đăng ký qua điện thoại 

  Tổng đài của tỉnh Aichi 

0570-666-885 

  9:00~17:00 hàng ngày 

 〇 Đăng ký qua LINE 
  Hãy tìm kiếm với ID “@aichiref” hoặc kết bạn với tài khoản chính thức của tỉnh Aichi từ URL bên dưới 

để đăng ký. 

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

 

Vào ngày tiêm chủng 

 
 ・ Trường hợp bị sốt rõ ràng (37,5°C trở lên) thì hãy dừng việc đi tiêm chủng lại. 

 ・ Vui lòng đeo khẩu trang và mặc quần áo dễ dàng đưa vai ra để tiêm. 

 ・ Có thể tiêm chủng đồng thời với vắc-xin cảm cúm. Tuy nhiên, trường hợp tiêm chủng các loại vắc-xin 
khác thì hãy cách ra từ 13 ngày trở lên so với ngày tiêm chủng vắc-xin virus corona chủng mới. 

Những 
thứ 

mang 
theo 
vào 

ngày 
hôm đó 

<Ví dụ> 
Giấy phép lái xe, 
thẻ bảo hiểm y tế, 
thẻ mã số cá nhân, v.v... 

Phiếu tiêm chủng 
(loại tích hợp phiếu câu hỏi chẩn đoán) 

Những thứ có thể xác minh danh tính 


