
 

Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận tiêm vacxin Covid-19  

(Hộ chiếu vacxin) 
 

 

Đối tượng: 
Đã hoàn thành số mũi tiêm theo qui định, có đăng kí công dân tại Iwaki, có dự định đi nước ngoài. 
 

Các loại giấy tờ cần thiết 
(※Nếu trong trường hợp gửi đăng kí qua bưu điện thì gửi kèm bản copy từ 2-5 và 7) 

  

1 Mẫu đăng kí (trường hợp gửi qua bưu điện thì tải mẫu đăng kí từ trang web của thành phố) 

 2 Hộ chiếu (Passport) 

 3 Phiếu tiêm 

 4 Phiếu chứng nhận đã tiêm xong (được dán phía góc bên phải của phiếu tiêm) 

   Hay giấy chứng nhận đã tiêm( đối tượng ưu tiên phục vụ trong nghành y tế) 

  ※Trong trường hợp đánh mất không thể xuất trình, thì cần có thời gian để đối chiếu 

 5 Giấy thờ tùy thân 

  （VD:Thẻ lưu trú, thẻ my number, bằng lái xe, thẻ bảo hiểm v.v…） 

 6 Phong bì để gửi lại 

   （Có ghi địa chỉ người nhận và dán tem( loại cố định 84 yên, hoặc 120 yên) 

   ●Hãy ghi địa chỉ trên phong bì gửi lại trùng với địa chỉ dùng để đăng kí công dân 

   ● Trong trường hợp bất khả kháng phải  gửi đến địa chỉ khác ngopafi địa chỉ đăng kí công dân thì hãy gửi kèm theo 

giấy xác nhận chính chủ 
※ Là các loại giấy tờ chỉ áp dụng đối với những đối tượng cần thiết(trường hợp gửi đăng kí qua bưu điện thì gửi kèm theo copy của 7) 
 7 Trong trường hợp trên hộ chiếu có ghi Họ cũ, hoặc khác họ hiện tại hay tên khác thì  

  → Hãy trình giấy tờ có thể chứng minh người mang họ cũ, họ khác hiên tại hay tên khác là người đứng tên xin hộ chiếu 

   （VD：Copy của thẻ my number, bằng lái xe, hộ tịch, đăng kí công dân v.v…có ghi họ cũ,  

      Hoặc hộ chiếu nước ngoài cấp v.v…có ghi họ khác hay tên khác） 

 8 Trong trường hợp cử người đại diện đứng ra đăng kí 代理の方が申請する場合 

  → Giấy ủy quyền và copy giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền  

     

Cách đăng kí: 
Gửi tất cả các giấy tờ cần thiết qua bưu điện hay mang đến nộp trực tiếp tại quầy đăng kí (không mất phí) 
 

Địa chỉ tiếp nhập: 

 
Gửi qua bưu điện hay mang trực tiếp đến quầy hành chính (Somuka) của phòng y tế bảo hiểm (Hokensho)tại địa chỉ 
 

 〒973-8408 191 Yomogida-Takasaka machi, Uchigo, Iwakishi  

  〒973-8408 いわき市内郷高坂町四方木田 191 保健所ワクチンパスポート担当 

 

 Hoặc quầy hành chính  9:00-17:00 các ngày trong tuần 

 

Cách cấp: Nếu đăng kí qua đường bưu điện mất khoảng 1 tuần  

Nếu đăng kí trực tiếp tại quầy thì có thể cấ p trả tại quầy vào ngày hôm sau  
※ Có trường hợp phải đối chiếu lịch sử tiêm vacxin thì có thể mất khoảng một tuần 

 

Gọi đến tổng đài để biết thêm chi tiết：0246-30-9000 
 


