
料金後納

郵便

〒700-8546 Okayama-shi Kita-ku Shikata-cho 

Đội Tiêm phòng vắc xin, Bộ phận Quản lý Y Tế cộng đồng, Cục Phúc lợi Y Tế 

配達地域指定

Gửi đến mọi công dân đang sinh 
sống tại Thành phố Okayama

Thông báo về việc tiêm phòng vắc 
xin Corona chủng mới mũi 3.

Chi phí tiêm phòng

Miễn phí
(Cần đặt lịch)

※Độ tuổi viết bên trên được tính dựa trên mốc ngày 1/4/2022.
※Việc chuyển phát và thời gian nhận phiếu trong 1 gia đình cũng có thể khác nhau.
※Đây là thông tin vào thời điểm ngày 31/1/2022. Tuỳ vào chính sách của nhà nước, ngày chuyển phát có thể bị thay đổi.

出典：平成30年度鳥取県における少子化対策  等に関するアンケート調査結果より作成

■Lịch dự kiến chuyển phát phiếu tiêm chủng (cho mũi 3)
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Những ai trên 18 
tuổi và đã tiêm 
mũi 2 cách đủ 6 
tháng,

Những ai đã nhận 
được phiếu tiêm 
chủng (cho mũi 3) 
có thể đặt 
lịch và tiêm 
phòng. 

sẽ được cấp phát 
phiếu tiêm chủng 
(cho mũi 3) tuần tự 
theo đường bưu điện.

Tiêm mũi 2 Thời gian chuyển phát phiếu tiêm chủng

Từ tháng 3 ~ Tháng 6/2021

Người cao tuổi tiêm vào tháng 7/2021

Người dưới 64 tuổi tiêm vào tháng 7/2021

Từ 1  ~ 15/ 8 /2021

Từ 16 ~ 31/ 8 /2021

Từ 1  ~ 15/ 9 /2021

Từ 16 ~ 30/ 9 /2021

Từ 1  ~ 15/10/2021

Từ 16 ~ 31/10/2021

Từ 1  ~ 15/11/2021

Từ 16 ~ 30/11/2021

Từ 1  ~ 15/12/2021

Đã chuyển phát

31/1/2022 (Thứ 2)

15/2/2022 (Thứ 3)

15/2/2022 (Thứ 3)

28/2/2022 (Thứ 2)

15/3/2022 (Thứ 3)

31/3/2022 (Thứ 5)

15/4/2022 (Thứ 6)

28/4/2022 (Thứ 5)

16/5/2022 (Thứ 2)

31/5/2022 (Thứ 3)

15/6/2022 (Thứ 4)



「予診票」の

事前記入に

ご協力ください

2022.2

●Để tránh hỗn loạn tại nơi tiêm, hãy điền thông tin trong phiếu tiêm phòng
  (cho mũi 3) trước.

Vui lòng điền thông tin vào các phần khung được in đậm

Trước ngày tiêmTrước ngày tiêm

“Các câu hỏi thường gặp” liên quan đến tiêm chủng vắc xin

Ｑ

A

Những việc cần chuẩn bị trước ngày tiêm phòng

Tổng đài tiêm phòng vắc xin corona chủng mới TP.Okayama

０120ー780ー910
【Thời gian làm việc】 8:30～17:30
(Trừ chủ nhật và ngày lễ)

https://www.city.okayama.jp/0000027711.html

●Gửi đến các công dân nước ngoài    Chi tiết vui lòng tham khảo tại trang chủ của Thành phố Okayama.

FAX ０86ー803ー1775

Thông tin liên lạc

Trung tâm tư vấn chuyên môn về vắc xin 
corona chủng mới tỉnh Okayama

0120-701-327
【Thời gian làm việc】 9:00～21:00
(Thứ 7, chủ nhật và ngày lễ đều làm việc)

Ｑ

A

Ｑ

A

Tư vấn chuyên môn yêu

cầu kiến thức y học

Không giống như mũi 1 và mũi 2, phiếu khám sàng lọc trước khi tiêm chủng
sẽ được sử dụng làm phiếu tiêm chủng cho liều thứ ba

Ｑ Có những tác dụng phụ gì?

Dù có tiêm vắc xin cũng vẫn có thể nhiểm bệnh do vi rút corona chủng mới gây ra?

Người đang mang thai, cho con bú cũng có thể tiêm phòng?

Có thể tiêm loại vắc xin ở mũi 3 khác với mũi 1, mũi 2 không? 

A

Giấy chứng nhận
 đã tiêm phòng

Nhất định phải mang theo 

(Phần giấy có ghi tên người 
đã được tiêm)

※Vào ngày tiêm, nếu quên mang
   theo, sẽ không được tiêm phòng. 

Giấy chứng nhận 
nhân thân

Như Giấy phép lái xe, 
Thẻ my number, 
Thẻ bảo hiểm sức khoẻ v.v..

Giấy tiêm chủng
 (cho mũi 3)
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Vào ngày tiêm phòng, hãy mang 
khẩu trang và mặc áo có tay áo 
dễ kéo để lộ phần bắp tay.

Những giấy tờ cần mang theo

nếu có sổ ghi 
chú thuốc

Hãy mang theo 

Trang chủ đặc biệt 
dành cho vắc xin corona
 chủng mới TP.Okayama

Phải mang theo
※Vào ngày tiêm, nếu quên mang
   theo, sẽ không được tiêm phòng. 

※Vào ngày tiêm, nếu quên mang
   theo, sẽ không được tiêm phòng. 

Bạn có thể bị đau ở vùng được tiêm, mệt mỏi, nhức đầu và đau cơ và khớp, nhưng hầu hết các triệu chứng sẽ hồi phục 

trong vòng 3 ngày sau khi tiêm. Ngoài ra đã có báo cáo rằng rất hiếm khi xảy ra phản vệ (phản ứng dị ứng cấp tính).

Có thể kỳ vọng vào việc  ngăn chặn sự lây lan của bệnh truyền nhiễm và trở nặng khi nhiễm bằng cách tiêm chủng, 

nhưng không có nghĩa là sẽ không bị nhiễm vi rút corona chủng mới .

 Vì vậy vẫn phải tiếp tục phòng tránh lây nhiễm sau khi tiêm phòng.

Người đang mang thai, cho con bú vẫn có thể tiêm phòng. Tuy nhiên nếu cảm thấy bất an, hãy thảo luận trước với 

bác sĩ đang thăm khám.

Có thể. Người tiêm vắc xin Pfizer ở mũi 1, mũi 2 vẫn có thể tiêm vắc xin Moderna ở mũi 3. Việc tiêm kết hợp này 

(tham khảo ở                 ), so với việc tiêm giống nhau cả 3 mũi thì tính an toàn và hiệu quả vẫn giống nhau. Ngoài 

ra, tỷ lệ cung cấp của Moderna dự kiến   sẽ tăng lên trong lần tiêm chủng mũi 3 (tính vào thời điểm 22/12/2021).

Giấy chứng nhận 
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Trước khi đặt lịch1

2

Trang chủ đặc biệt dành cho vắc xin corona 
chủng mới TP.Okayama

Tổng đài tiêm phòng vắc xin corona chủng mới TP.Okayama

https://www.city.okayama.jp/0000027711.html

Xác nhận địa điểm

０120ー780ー910

Làm việc 24/24Internet

3 Đặt lịch

Làm việc 24/24

Hệ thống đặt lịch tiêm tỉnh Okayama
https://v-yoyaku.jp/330001-okayama

Hãy nhập 331007(Mã số độc lập của thành phố Okayama)

 + 10 chữ số phiếu tiêm phòng (Tổng cộng 16 chữ số) 

Vui lòng nhập mật khẩu đã đăng ký
※Thiết lập lần đầu: 8 chữ số sinh nhật, theo định dạng yyyymmdd

(Ví dụ sinh ngày 04/09/1976→ 19760904)

Mã số phiếu 
tiêm phòng

Đăng nhập vào “My page”, mở mục “Đặt lịch/Thay đổi” để 
chọn địa điểm, thời gian tiêm phòng mũi 3.

A Đặt lịch qua internet

■Tổng đài có thể giúp bạn đặt lịch online.

Tổng đài tiêm phòng vắc xin corona chủng mới TP.Okayama

０120ー780ー910

B Đặt lịch tại Tổng đài

C

D

岡山
太郎

様

2XX
X-4

02A
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

#

272
094

岡山
市北

区大
供一

丁目
1番1

号

700
854

4

Cách đặt lịch tiêm phòng

【Thời gian làm việc】 8:30～17:30

(Trừ chủ nhật và ngày lễ) 

【Thời gian làm việc】 8:30～17:30

 (Trừ chủ nhật và ngày lễ) 

Mật khẩu

Đặt lịch qua điện thoại

Đặt lịch qua quầy Hãy đặt lịch tại quầy tiếp tân của cơ sở y 
tế muốn thực hiện tiêm phòng.
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Hãy chuẩn bị sẵn trên tay Giấy chứng nhận đã tiêm phòng 
có ghi sẵn phần mã số tiêm phòng ( Tờ giấy có ghi tên 
người đã được tiêm).

Có thể tra thông tin về địa điểm tiêm tập trung hoặc các cơ quan y tế có 
thực hiện tiêm phòng.

Trang chủ đặc biệt 
dành cho vắc xin corona
 chủng mới TP.Okayama

điện thoại

Có trường hợp sẽ khó 
kết nối điện thoại, vì vậy 
nên sử dụng internet 
nếu có thể.

Hãy đặt lịch trực tiếp điện thoại đến bệnh 
viện muốn thực hiện tiêm phòng.



Khoảng cách giữa vắc xin corona chủng mới và các loại vắc xin khác 

Về cơ bản, vắc xin corona chủng mới không thể được tiêm cùng một lúc với các loại vắc xin khác (ví dụ: cúm mùa, 
phế cầu khuẩn). Hãy giữ khoảng cách tiêm giữa các loại vắc xin từ 2 tuần trở lên.

Chế độ cứu trợ liên quan tổn thương sức khoẻ do tiêm phòng

Có trường hợp tổn hại sức khoẻ do tiêm phòng (như bị bệnh, di chứng v.v..). Trường hợp này rất hiếm xảy ra, 
nhưng không thể loại bỏ khả năng xảy ra 1 cách hoàn roàn, vì vậy chế độ cứu trợ đã được thiết lập. Về các 
thủ tục cần thiết để đăng ký, vui lòng liên hệ trực tiếp với uỷ ban đang sinh sống (nơi có địa chỉ đăng ký)

Cần có sự đồng ý của bản thân người được tiêm phòng khi thực hiện tiêm phòng.

Khi thực hiện tiêm phòng, hãy dựa trên việc nắm vững kiến thức về hiêụ quả phòng tránh bệnh lây nhiễm lẫn nguy cơ 
phản ứng phụ, tự quyết định việc tiêm phòng cuar bản thân. Nếu không có sự đồng ý của người được tiêm phòng, 
thì sẽ không thể tiến hành việc tiêm phòng. Không có sự cưỡng chế tiêm phòng tại nơi làm việc hay những người 
xung quanh, không có việc phân biệt đối xử với người chưa tiêm phòng.

Về tiêm phòng cho trẻ em có độ tuổi từ 5~11 tuổi.

Chi tiết, sau khi quyết định sẽ được công bố trên trang chủ của thành phố Okayama, và sẽ chuyển 
phát thẻ tiêm phòng tuần tự.

Vui lòng tiếp tục giữ các biện pháp phòng ngừa

Phòng tránh “3Đ2”  (Địa điểm có không gian kín, Địa 
điểm đông người và Địa điểm tiếp xúc gần) Đeo khẩu trang Trử trùng tay bằngRửa tay bằng xà phòng

Về việc tiêm chủng kết hợp (Khác với loại đã tiêm ở mũi 1 và mũi 2) 

Với mũi tiêm thứ 3, có thể thực hiện tiêm kết hợp (Khác với loại đã tiêm ở mũi 1 và mũi 2). Vắc xin có thể sử dụng là 
vắc xin Pfizer và vắc xin Moderna. 
Chi tiết về nơi tiêm vui lòng tham khảo trên Trang chủ đặc biệt về tiêm phòng vắc xin corona chủng mới.

※Nhiều nghiên cứu khác nhau ở Hoa Kỳ báo cáo rằng tiêm chủng kết hợp nâng cao hiệu quả kháng thể, đồng thời, 
phản ứng phụ cũng ở mức độ như mũi 1 và mũi 2.

Quan trọng

Những người đặc biệt được khuyên nên tiêm mũi 3

Người làm việc ở nơi có nguy cơ 
phơi nhiễm vi rút cao

Như người lớn tuổi, 
người có bệnh nền v.v..

Nhân viên, chuyên gia chăm 
sóc y tê v.v..

Người có nguy cơ trở 
nặng cao

Người tiếp xúc gần thường xuyên với người 
có nguy cơ trở nặng

Nhằm phòng tránh lây lan bệnh truyền nhiễm và gây biến chứng trở nặng, toàn bộ những ai đã tiêm xong mũi 2 đều 
đủ điều kiện tiêm mũi 3 nhắc lại.

Phiếu tiêm chủng cho mũi tiêm nhắc lại (mũi 3) của bạn sẽ được gửi vào những ngày thích hợp sau ngày tiêm mũi 2. 
Trường hợp không nhận được phiếu sau ngày thích hợp, vui lòng liên hệ với Tổng đài của Thành phố Okayama 
(0120-780-910).
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Vắc xin corona chủng mới đã được khẳng định là có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm do 
Covid-19 gây ra Tuy nhiên, không phải là 100% hiệu quả. Hơn nữa, vi rút liên tục biến đổi và các biến thể vẫn xảy ra. 
Ngoài ra, những trường hợp nhiễm bệnh cũng được xác nhận ở những người đã tiêm vắc xin. Vui lòng tiếp tục các 
hành động để ngăn ngừa lây nhiễm, chẳng hạn như tránh “3Đ2” (Địa điểm có không gian kín, Địa điểm đông người và 
Địa điểm tiếp xúc gần), đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, khử trùng bằng cồn ngay cả sau khi bạn đã tiêm phòng.

Những ai sau khi tiêm mũi 2 mới chuyển vào thành phố Okayama Dựa vàoQuan trọng

Lưu thông các Địa điểm có không gian kín, Địa điểm đông người và Địa điểm tiếp xúc gần

Gia đình người có nguy cơ trở nặng và 
nhân viên viện dưỡng lão v.v..


