
Phiếu tiêm sẽ sắp được gửi tới địa chỉ những người có đăng kí công dân tại thành phố Iwaki 

Phiếu tiêm sẽ được gửi kèm theo bản giải thích bằng tiếng Việt đến địa nhà bạn đã đăng kí công dân 

Lịch theo dự kiến như sau:   

Từ  20/8/2021:  Đối tượng từ 50-59 tuổi  

25/8/2021:  Đối tượng từ 40-49 tuổi  

31/8/2021:  Đối tượng từ 30-39 tuổi  

03/9/2021:  Đối tượng từ 12-29 tuổi  

Ngày bắt đầu tiếp nhận đăng kí    Ngày có thể tiêm  (Ngày tiêm có thể thay đổi) 

Thứ 6 ngày 20/8/2021          Tiêm riêng :   30/8 - 26/9    (đối với suất tháng 9 ) 

Thứ 6 ngày 20/8/2021           Tiêm tập trung: 30/8 - 24/10   (đối với suất tháng 9-10) 

Thứ 6 ngày 03/9/2021           Tiêm riêng :   27/9 - 24/10   (đối với suất tháng 10) 

※ Tiêm riêng: tiêm tại các cơ sở y tế 

Tiêm tập trung: Tiêm theo địa điểm chỉ định của thành phố 

Nếu bạn muốn tiêm tại Iwaki thì sau khi nhận được phiếu tiêm thì hãy tiến hành đăng kí tiêm lần 1 qua điện thoại hay 

internet  

〇Đăng kí qua điện thoại    0246-30-9000  từ 9:00 - 17:00 

Số điện thoại miễn phí    0120-053-500  từ 9:00 - 17:00 

Tiếp nhận tất cả các ngày trong tuần kể cả cuối tuần và ngày lễ 

      Chỉ tiếp nhận bằng tiếng Nhật        

〇Đăng kí qua internet 24/24  https://iwaki.hbf-rsv.jp  

・Trước tiên hãy chọn 「会場ワクチンを打つところ-địa điểm tiêm」 hay 「日時ワクチンを打- ngày giờ tiêm 」 

・Nếu không nắm rõ các địa điểm tiếp nhận tiêm vacxin thì hỏi những người xung quanh hoặc chọn 1 trong 2 

địa điểm tiêm tập trung: 大規模接種会場※（だいきぼせっしゅかいじょう） 

  ※ いわきグリーンベース- Iwaki Green base  

Địa chỉ : 110-25 Kamiasaigai Yumoto machi, Joban, Iwaki 

          Lịch tiêm : Buổi sáng, chiều, tối các ngày từ thứ 4 đến chủ nhật  

◎Cũng có ngày không tiến hành tiêm, sẽ hiển thị khi đăng kí tiêm  

※ いわき平体育館（たいら たいいくかん- Nhà thi đấu thể thao Taira 

Địa chỉ：6-1 Shonai machi, Taira, Iwaki  Gần chợ Senba  

Lịch tiêm : Buổi chiều thứ 7  

Buổi sáng và chiều chủ nhật  

〇 Chi tiết cụ thể hãy đọc kĩ các thông báo được gửi kèm theo phiếu tiêm. 

Chú ý： 

・ Hãy đến tiêm đúng giờ tại đúng địa điểm đã đăng kí  

・ Vào hôm tiêm, có thể bắt đầu tiến hành làm thủ tục trước 30 phút so với giờ đã đăng kí tiêm. Hãy sắp xếp thời 

gian để có thể làm thủ tục một cách suôn sẻ. 

・ Nếu đến trễ hơn 30 phút so với thời gian đã đăng kí thì sẽ không được tiêm vào ngày hôm đó 

 ・  Nếu không được tiêm thì tự mình phải “キャンセル- Hủy” 

※Nếu không “キャンセル-hủy” thì không thể đăng kí tiêm lại được 

・ Trong trường hợp không tiêm được thì hãy “キャンセル-trước” 

・ Sau khi tiêm xong lần 1 thì tiến hành đăng kí tiêm lần 2 

https://iwaki.hbf-rsv.jp/

