タガログ語

HIGASHIURA TOWN
PARA SA MAY EDAD 60 YRS. OLD PATAAS O NASA ILALIM NG SAKIT
IMPORMASYON TUNGKOL SA KARAGDAGANG BAKUNA (4TH) NG COVID-19
60 歳以上の方や、基礎疾患を有する方へ

Maaari ng magpabakuna para sa pang-apat. Ayon sa pang apat na bakuna, ito ay mataas na epektibo laban sa prebesnsiyon ng paglala.

◎ TAONG KARAPAT-DAPAT SA BAKUNA
Sa ngayon, base sa siyentipikong kaalaman at iba pa, ang bakuna na ito ay posible pagkaraan ng 5 buwan mula sa pangatlong
bakuna at ang sumusunod sa ibaba ay ang mga taong karapat-dapat para sa pang-apat na bakuna.
① May edad na 60 yrs. old pataas.
② Pataas 18 yrs. old , taongnasa ilalim ng sakit. Mga tao na kinikilala ng doktor na may mataas na panganib sa paglala. Ang
bakuna na gagamitin ay hindi alintana sa klase ng bakuna na tinanggap noong 1~3 beses ng bakuna na gawa mula sa Pfizer o
Narita/Moderna.
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Makakatanggap ng preliminary screening questionnaire.

Ang pang-apat na bakuna ay possible pagkaraan ng 5 buwan mula sa pangatlong bakuna.
Screening questionnaire
na may vaccine coupon.
（A3 Size）

Huwag gupitin at
dalin ito sa lugar.

Naka-print ang numero
ng bakuna dito.

※ Para sa tao na natapos na ang kanilang pang-apat na bakuna sa ibang bansa o ibang munisipyo ay ipinakikiusap na sabihin ito sa call
center tungkol sa lugar at petsa kung saan nagpabakuna.
※Para sa tao na nangangailangan ng gabay sa ibang lenguwahe ay i-konpirma ang detalye dito.
・I-scan ang QR code para sa multi-language information.
・Acesse aqui para obter informações sobre esse conteúdo em outros idiomas.
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予約日
月
PETSA NG RESERBASYON
場所
LUGAR:

RESERBASYON

日 （

）

※Isulat ng sarili.

I-konpirma ang sitwasyon ng reserbasyon sa telepnono o sa reservation system.
Web Reservation: Gumawa ng reserbasyon sa pamamagitan ng Web reservation system.
(24 hours available)
URL：https://jump.mrso.jp/234427

Telephone reservation: Tumawag sa Higashiura Cho Korona Wakuchin Call Center para sa reserbasyon.

HIGASHIURA CHO KORONA WAKUCHIN CALL CENTER
Numero ng telepono na para sa reserbasyon lamang:

(0562) 84-3311

(Regular Day /AM 9:00～PM 5:15)

★LUGAR NG BAKUNA: Itinalagang medical institution sa loob ng bayan o Higashiura Cho Bunka Center.
・Yamamoto Clinic

・Higashiura Iin

・Maeda Clinic

・Kobayashi Clinic

・Miyako Clinic

・Obu Byouin

・Fujisawa Iin

・Ogawa JibiinkoukaClinic

・Abe Naika Clinic

・Yuri Clinic

※Hindi posible ang reserbasyon kahit pumunta sa Town office , Hoken Center, Bunka Center o pagtawag sa Medical Institution.
※Kumonsulta sa call center o web reservation system para sa posibleng reserbasyon sa medical institution, lugar ng bakuna,
eskedyul, uri ng bakuna at iba pa.
※Bukod sa tao na naka pasok sa hospital o nasa kalagitnaan ng pagpapagaling, bilang alituntunin, maaaring magpabakuna kung nakarehistro.
Para sa bakuna na nasa ibang address, basahin ang may markang ◎.
※Para sa tao na lumipat na sa ibang bayan ay hindi maaaring magpabakuna. Ipinakikiusap na magtanong sa munisipalidad kung saan lumipat
※Kinakailangan na pumunta sa tamang oras sa lugar ng bakuna. May mga pagkakataon na hindi makakatanggap ng bakuna kapag nahuli sa
oras. Bigyan ito ng pansin.
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Kabayaran sa
bakuna:

TATANGGAP NG BAKUNA

FREE

（全額公費）

Bigyan ng pansin na kapag mayroon bagay na nakalimutan ay hindi makakapagpabakuna sa araw na yon.
MGA BAGAY NA
DADALIN SA ARAW ・ Kumpletong dokumento na na ka lagay sa loob ng sobre.
NG BAKUNA
・ Personal Identification Card (My Number Card, Driver ’s License, Insurance Card)
・ M edicine Handbook （ para sa holder lamang）

※Sa loob ng sobre ay nakalagay ang ,「予診票 Preliminary Screening Questionnaire」at 「予防接種済証 Vaccination Completion
Certificate」. Itago itong mabuti.
※Sagutan ang screening questionnaire sa una pa lamang.
※Bago magpabakuna, gawin ang body temperature measurement sa bahay etc. sa una pa lamang, kung sakaling mayroon lagnat o hindi
maganda ang pakiramdam ay iwasan na pumunta at tumawag sa call center.
※Kung sakaling ika-cancel ang inyong reserbasyon na walang permiso, ito ay magdudulot ng pagtapon ng bakuna, mangyaring tumawag sa
amin kung sakaling may pagbabago sa reserbasyon o kanselasyon.
◎Tungkol sa bakuna bukod sa ibang lugar (address) kung saan ang residente ay nakarehistro.
・Mga taong naka-admit sa hospital, nasa kalagitnaan ng pagpasok sa hospital o pasilidad kung saan kukuha ng bakuna.
➡Ipinakikiusap na kumonsulta sa medical institution o pasilidad.
・Para sa tao na kukuha ng bakuna sa medical institution kung saan nagpapagaling ng sakit.
➡ Ipinakikiusap na kumonsulta sa medical institution.
・Para sa tao na nakatira bukod sa lugar kung saan nakarehistro.
➡ May mga pagkakataon na maaaring tumanggap ng bakuna kung saan nakatira.
I-konpirma ito sa homepage ng munisipalidad kung saan aktuwal na nakatira o kumonsulta sa consultation desk.
ang alcohol.]

Aming ipinakikiusap
ang patuloy na
pagsasagawa ng
mga hakbang.

crowd area

close contact

closed space

Magsuot ng
mask.

[ Iwasan ang 3bagay na ito (lugar na maraming tao, malapit na kontak, kulob na lugar,.). .

Maghugas ng

I-disimpekta ang kamay

kamay gamit

ang sabon.

gamit ang alcohol.

Detalyadong impormasyon tungkol sa epektibo at kaligtasan ng COVID-19, basahin ito sa Ministry of Health Labor and
Welfare website [Shingata Korona Wakuchin ni tsuite].
Korou Korona Wakuchin

Search

Kung sakaling hindi mabuksan ang website, ipinakikiusap na kumosulta sa inyong munisipalidad.

【INQUIRY】
Higashiura Cho Korona Wakuchin Call Center （for inquiry only）
TEL:（0562）84-3415 FAX:（0562）83-9678
Regular day ／Am 9:00 ～Pm 5:15

