Thông báo về vắc xin phòng ngừa vi rút Coron a
Gửi phiếu tiêm phòng

※Thông tin tính đến ngày 18 tháng 6 năm 2021

●Người từ 60 đến 64 tuổi
●Người dưới 59 tuổi đang có bệnh nền (cần phải đăng ký trước)
●Người dưới 59 tuổi làm việc tại các Cơ sở liên quan đến Người cao tuổi (cần phải
đăng ký trước)
Gửi qua đường bưu điện ngày 22 tháng 6 (thứ 3)
●Người từ 12 đến 59 tuổi

Gửi qua đường bưu điện ngày 29 tháng 6 (thứ 3)

Ngày bắt đầu nhận đặt hẹn
●Người từ 60 đến 64 tuổi
●Người dưới 59 tuổi đang có bệnh nền
●Người dưới 59 tuổi làm việc tại các Cơ sở liên quan đến Người cao tuổi

Ngày 7 tháng 7 (thứ 4)

(Chú ý) Về Nihon Kougakuin Senmon gakko 12 go kan, sẽ bắt đầu nhận đặt hẹn sau khi Phiếu tiêm
chủng được gửi đến
Sẽ thông báo về cách đặt hẹn và ngày bắt đầu nhận đặt hẹn sau
●Người từ 12 đến 18 tuổi
khi có quyết định cụ thể.

●Người từ 19 đến 39 tuổi

Ngày 14 tháng 7 (thứ 4)

●Người từ 40 đến 59 tuổi

Ngày 20 tháng 7 (thứ 3)

Cách đặt hẹn

Gọi điện thoại tới Trung tâm trả lời tư vấn hoặc đặt hẹn qua trang web
của Quận (Một số Cơ sở Y tế thì cần đặt hẹn trực tiếp)

Hội trường tiêm chủng tập chung dự kiến được bổ xung thêm
Ngoài những bệnh viện, hội trường tiêm chủng tập chung hiện tại, bổ xung thêm Hội trường
tiêm chủng dưới đây
Hội trường (1) (2) nhận đặt
（1）Phòng thể thao Shimomaruco của công ty Canon
hẹn từ ngày 7 tháng 7
Thời gian tiêm chủng: Từ trung tuần tháng 7 đến tháng 10 (dự kiến) Hội trường (3) nhận đặt hẹn
từ ngày 14 tháng 7
（2）Ota ku Sangyou Plaza（PiO）
※Có khả năng sẽ kéo dài
Thời gian tiêm chủng: Từ đầu tháng 8 đến tháng 10 (dự kiến)
ngày đặt lịch hẹn tùy vào
tình hình tiêm chủng của từ
（3）Omorri sports Cental
sau tháng 10
Thời gian tiêm chủng: Từ đầu tháng 9 đến tháng 10 (dự kiến)
(Chú ý) Hội trường ghi trên sử dụng vắc xin của công ty Takeda/Moderna

Sau khi có quyết định cụ thể chúng tôi sẽ thông báo trên trang web của quận.
【Nơi trả lời tư vấn】
Trung tâm trả lời tư vấn qua điện thoại liên quan đến việc tiêm
vắc xin phòng ngừa vi rút Corona của quận Ota
☎03－6629－6342
Dịch vụ phiên dịch sang các thứ tiếng liên quan đến vắc xin phòng
ngừa vi rút Corona của quận Ota
☎03－6436－4731

Từ 8h30 sáng đến 5h15 chiều (trừ ngày chủ nhật và ngày nghỉ lễ)

Thông tin liên quan đến việc tiêm vắc xin
phòng ngừa vi rút Corona
Trang web
Gửi các bạn
của quận Ota▼

người nước ngoài▼

