
  

 

Cách đăng kí tiêm vacxin 

Chuẩn bị sẵn phiếu tiêm rồi đăng nhập vào trang đăng 

kí bằng điện thoại hay máy tính v.v… Bắt đầu 

Trang web của thành phố 
Địa chỉ trang web đăng kí tiêm 

Mã QR 

Đăng nhập bằng ngày tháng năm sinh và 

mã số phiếu tiêm 
Chọn ngày giờ muốn đăng kí 

Nhập số phiếu 

tiêm(10 số) 

Chọn 「会場から選択」 hoặc「日付から選

択」 để bắt đầu tiến hành đăng kí 

Kiểm tra nội dung rồi chọn「確定」 

Chọn cơ sở y tế muốn tiêm 

➀Chọn ngày tiêm ➛「日付」để chọn ngày tiêm 

➁Chọn giờ muốn đăng kí➛「時間」 

⓷Nhập số điện thoại➛「電話番号」, chuyển sang trang xác nhận ➛「確認画面に進む」 

Nhớ ấn 

 Nếu chọn 「会場から選択」thì ➛ ❸ 

Nếu chọn 「日付から選択」thì ➛❻ 
Thông tin đăng kí sẽ được chuyển đến cơ sở y tế  

Trong trường hợp chọn ❷ 「日付から」 (từ 

ngày đăng kí) thì làm theo các bước sau: 

(1)Chọn ngày 

(2)Chọn cơ sở y tế 

(3)Chọn giờ tiêm 

(4)Xác nhận đăng kí 

Đã Đăng kí xong 

「予約の確認-Xác nhận đăng kí」, 「予約の取消-hủy đăng kí」, 

「2 回目の予約方法- cách đăng kí lần 2」 tham khảo mặt sau Chọn cơ sở y tế theo từng khu vực 

※Chỉ  hiển thị cơ sở y tế có thể đăng kí. 



 

Đăng nhập bằng mã số phiếu tiêm và ngày 

tháng năm sinh 

 Sau khi đăng kí xong mà đăng nhập lại thì 

“màn hình xác nhận đăng kí” sẽ hiển thị ra 

Ấn 「予約の取り消し- hủy đăng kí」 

Xác nhận「予約の取り消し- hủy đăng kí」 

Ấn「２回目の接種予約-đăng kí lần 2」 

Các điều chú ý sẽ hiển thị, đọc rõ rồi ấn        

ở góc phía trên bên phải để xóa   

 

✖  

Làm lần lượt như đăng kí lần 1 để 

đăng kí lần 2 

Sau lần đăng kí thứ 1 thì 「２回目の予約 」sẽ 

hiển thị、 

Trong quá trình đăng kí nếu có gì không rõ 

hãy gọi đến tổng đài tư vấn riêng để biết 

thêm chi tiết: 

0246-30-9000 

④ 

Xác nhận đăng kí- hủy đăng kí-đăng kí lần tiêm thứ 2 

Xác nhận đăng kí 

 

Hủy đăng kí 

Đăng kí tiêm lần 2 

① 

② 

③ 

③ 

② 

① 

※  Chú ý để không nhầm với việc hủy đăng kí lần 1 

Đăng nhập bằng mã số phiếu tiêm và 
ngày tháng năm sinh 

 

 

Đăng nhập bằng mã số phiếu tiêm và 

ngày tháng năm sinh 

 

 


