Hãy chắn chắn là bạn đọc nó
ĐIỂM LƯU Ý KHI TIÊM NGỪA VẮC XIN COVID-19
Ở THÀNH PHỐ TAKAOKA
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Khi tiêm ngừa phải đặt trước
① Ở Tp. Takaoka có thể đặt trước với những phương thức sau đây

Trang chủ T.phố

Hãy xem danh sách những cơ sở y tế có thể tiêm ngừa trong trang chủ thành
phố
Đặt trước qua ứng dụng LINE
Hãy đăng ký thêm bạn
Tp. Takaoka và sử dụng
đặt trước.

Đặt trước qua Website
Đường link
→https://g162027.vc.liny.jp

Đặt trước qua điện thoại tổng
đài của thành phố
Tổng đài vắc xin covid 19

0766-30-3840
<Thời gian tiếp nhận>
9 giờ ~ 17 giờ 30 phút
Ngôn ngữ tiếp nhận : Tiếng Nhật

Website

LINE (Tp.Takaoka）

② Hãy ghi sẵn thời gian và địa điểm khi đặt trước.
Lần 1

Tháng

Ngày

( Thứ

)

Giờ

phút

Địa điểm:

Lần 2

Tháng

Ngày

( Thứ

)

Giờ

phút

Địa điểm:

※ Sau đúng 3 tuần kể từ lần tiêm lần 1, hãy tiêm liều thứ 2 càng sớm càng tốt.
Vật
cần
mang
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① Phiếu coupon
※Coupon không cần tháo rời, mỗi lần đến hãy mang nguyên tấm đến.
② Phiếu kiểm tra sơ bộ ( Được kèm 1 phiếu kiểm tra sơ bộ trong phong bì)
※Trong ngày tiêm ngừa lần 1, hãy điền phiếu kiểm tra sơ bộ và mang
đến nơi tiêm ngừa.
③ Các giấy tờ xác nhận cá nhân ( Thẻ cư trú, bằng lái xe, thẻ bảo hiểm,…)

Những người đã từng có triệu chứng dị ứng trước đó
Nếu trường hợp đã từng có triệu chứng dị ứng nặng về thuốc và thức ăn (các triệu chứng hô
hấp như sốt và nghẹt thở, các triệu chứng tuần hoàn như giảm huyết áp và suy giảm ý thức, và
các triệu chứng tiêu hóa như đau bụng và buồn nôn, xuất hiện cùng lúc với ngứa và nổi mề đay
trên da) hãy thông báo cho chúng tôi khi bạn đặt lịch trước.
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Lưu ý vào ngày tiêm ngừa
Xin hãy đến bệnh viện đúng giờ đã hẹn trước.
Vui lòng không đến trễ hoặc sớm hơn lịch hẹn.
② Nếu nhiệt độ cơ thể từ 37,5 ° C trở lên hoặc cảm thấy không khỏe trong ngày, vui lòng
liên hệ qua điện thoại với cơ sở y tế mà bạn đã đặt lịch hẹn, trước khi đến phòng khám.
①

