
Thông báo tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19 (ngày 21/7)

Tổng đài tiêm vắc-xin corona, thành phố Chiba

☎0 1 2 0 - 5 7 - 8 9 7 0

Người khuyết tật nói, nghe  FAX  043-245-5128 / Eﾒｰﾙ cv-call@city.chiba.lg.jp

Trang web đăng ký TP Chiba

Đăng ký cho mọi người nói chung

tại các cơ sở y tế cá nhân và

đăng ký mới tại nơi tiêm nhóm

Corona Vaccine Navi

Tình trạng nhận

đăng ký của các

cơ sở y tế

Trang web TP Chiba

Thông tin mới về

tiêm vắc xin

3. Địa điểm tiêm chủng (chung cho người từ 12 tuổi trở lên)

(1) Tiêm cá nhân: Khảng 300 cơ sở y tế trong TP

(Liên hệ với Tổng đài tiêm vắc xin để biết thêm thông tin)
(2) Tiêm đại trà công cộng: Xem bảng bên phải.

１）Qua Tổng đài/trang web TP: Nhận đăng ký trong khung đăng ký chung của các cơ sở y tế, và khung trong địa điểm tiêm nhóm.

２）Tại các cơ sở y tế: Nhận đăng ký trong khung đăng ký cho bệnh nhân của cơ sở y tế. Xin liên hệ với từng cơ sở y tế để biết thêm chi tiết.

Cách đăng ký * Chung cho người 12 tuổi trở lên

Không phải đăng ký trước (mũi 3)
Ikoasu Chishirodai: 14:00 -17:30 vào ngày mở cửa 
Soga  CC:               14:00 – 18:00 vào ngày mở cửa
One’s Mall: 14:00 – 18:00 vào ngày mở cửa

*Mang theo phiếu tiêm chủng, phiếu kiểm tra y tế sơ bộ, giấy tờ tuỳ thân.
*Có thể không được tiêm chủng tùy thuộc vào tình trạng đăng ký trong ngày.

8:30 – 21:00, thứ Hai – thứ Sáu

8:30 – 18:00, Bảy, chủ nhật, ngày lễ

1. Hãy xem xét việc tiêm mũi 4

Hiệu quả kỳ vọng cho tiêm mũi 4 là như sau.

☆ Ngăn ngừa triệu

chứng trở nên nặng
○Người cao tuổi

○Người có bệnh nền

Người có nguy 

cơ cao bệnh trở

nên nặng

Số ca nhiễm mới của thành phố đang tăng lên nhanh chóng! Hảy xem xét tiêm mũi 1, 2, 3 sớm!

〇 Người từ 60 tuổi trở lên

〇 Người từ 18 đến 59 tuổi và tương ứng bất kỳ mục nào sau

・Người có bệnh nền (Hãy kiểm tra các giấy tờ kèm theo phiếu)

・Người béo phì chỉ số BMI (nặng kg÷cao m÷cao m) từ 30 trở lên

・Người mà bác sĩ chẩn bệnh là có nguy cơ cao bệnh trở nên nặng

< Đối tượng tiêm mũi 4 >

2. Chúng tôi cũng thực hiện việc tiêm mũi 1, 2, và 3!

☆Phòng ngừa khởi phát bệnh ☆Phòng ngừa bệnh nặng

<Có thể dể dàng nhận tiêm chủng tại nơi tiêm chủng đại trà>

〇Có nơi mở đến "21:00 giờ vào ngày thường" để bạn có thể ghé trên đường đi làm về!

〇"Thứ Bảy, chủ nhật và ngày lễ" cũng mở cửa để bạn có thể được tiêm vào ngày nghỉ!

〇Trong lần tiêm chủng mũi 3, bạn có thể được tiêm mà không cần đăng ký trước!

〇Cũng có "tiêm chủng nhóm" để bạn có thể tiêm với bạn bè và đồng nghiệp!

〇Bạn cũng có thể nhận tiêm "Novavax", được cho là có tương đối ít phản ứng phụ!

Tiêm mũi 1, 2, và 3 được kỳ vọng các tác dụng như sau.
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