Gửi đến tất cả cư dân nước ngoài đang sống tại thành phố Okayama

VIỆC TIÊM CHỦNG VACXIN COVID-19 SẼ BẮT ĐẦU
Từ ngày 25 tháng 6, chúng tôi sẽ gửi phiếu tiêm chủng cho tất cả mọi người trong thành phố Okayama.
Vui lòng đọc kỹ thông tin được viết dưới đây.

１． Thư sẽ đến
←Đây là thư quan trọng có kèm phiếu tiêm
chủng Vacxin。
Tuyệt đối không được vứt。
Khi bạn nhận được thư, hãy báo cho công ty
hoặc trường học của bạn. Có thể bạn sẽ được
tiêm ở công ty hoặc trường học.

２. Đặt hẹn lịch tiêm chủng
Vui lòng đặt hẹn lịch trước khi tiêm. Bạn có thể đặt hẹn lịch trên trang wed. Tùy thuộc vào độ tuổi của
bạn, mà ngày có thể đặt lịch hẹn sẽ khác nhau. Để biết thêm chi tiết, vui lòng hỏi người của công ty,
trường học, hoặc liên hệ đến Tổng đài của thành phố Okayama.
Độ tuổi

Ngày sinh

Ngày có thể đặt hẹn

60～64 tuổi

2 / 4 / 1957 ▶ 1 / 4 / 1962

Từ ngày 05 tháng 7

50～59 tuổi

2 / 4 / 1962 ▶ 1/ 4 / 1972

Từ ngày 16 tháng 7

40～49 tuổi

2 / 4 / 1972 ▶ 1 / 4 / 1982

Từ ngày 21 tháng 7

30～39 tuổi

2 / 4 / 1982 ▶ 1 / 4 / 1992

Từ ngày 26 tháng 7

16～29 tuổi

2 / 4 / 1992 ▶1 / 4 / 2005

Từ ngày 31 tháng 7

３. Đi đến nơi tiêm chủng.

Đặt lịch hẹn
TẠI ĐÂY

Vui lòng đi đến nơi tiêm chủng vào đúng ngày bạn đã hẹn lịch。
Hãy chắc chắn mang theo các giấy tờ được viết dưới đây.

① Phiếu tiêm chủng

② Phiếu kiểm tra
sức khỏe

Tổng đài tiêm chủng vacxin Covid-19 của thành phố Okayama
TEL ０１２０－７８０－９１０ 〔hỗ trợ đa ngôn ngữ〕
〔Sáng ８：３０～ Chiều ５：３０ từ Thứ hai đến Thứ bảy〕

③ Giấy tờ tùy thân ( Thẻ bảo hiểm,
Bằng lái xe, Thẻ tư cách lưu trú...vv )

