コロナワクチンＷＥＢ予約の方法
※ Kinakailangan ang KATAKANA sa reserbasyon.Para sa mga taong hindi marunong mag-enter ng katakana ay tumawag sa call
center at doon magpa reserba.
№１

Buksan ang page ng Higashiura Town Homepage.
I-click dito.
https://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/

№２

I-click ang alam na lenguwahe.

№３

※例として、英語を選びました。

I-click ang point na ito.

№４

№４

I-click ito.

№５

I-click ito.

№６

①
②
③

・I-prepara ang vaccination coupon na ipinadala sa post office.
・I-enter sa lugar ng ① ang [Vaccination coupon number] .
・Sa ② i-enter ang kaarawan ng taong magpapabakuna.
※ Ang parteng ito▼ ay i-click at piliin ang taon,buwan at araw.
・Kapag na enter hanggang sa kaarawan 、i- click ang ③「NINSHO」authentication.

№７

①

Sa lugar ng ① ay isulat sa KATAKANA ang pangalan.

№８

Sa lugar ng ② ay numero ng telepono na pwedeng makontak sa ano mang
oras.

②
③

Sa lugar ng ③ ay kapag「Tatanggap ng notipikasyon」ay may darating
na mail [4 days bago dumating ang araw ng reserbasyon] tungkol sa
[Reservation Completed] at [Kapag kinansel] .

④
⑤

Sa lugar ng ④ upang makatanggap ng「Tatanggap ng notipikasyon」ay
ilagay ang email address.
Pagkatapos na ma-enter ang ②、③、④ ay i-click ang⑤ para sa
「Continuation ng reservation」

№９

①
②

③

Sa ① kapag pinili ang 「Higashiura Cho」ang lugar ng
bakuna ay sa Bunka Center.
Sa ① kapag pinili ang 「Chiku」ang lugar ng bakuna
ay sa bawat medical institution sa loob ng bayan.
Pagkapili sa ① i-click ang ② para sa 「Kensaku」search.
Sa「Listahan ng lugar ng bakuna」kapag pinili ay
「Higashiura Cho」ito ay sa Bunka Center subalit kapag pinili
ang「Chiku」ay makikita ang hospital tulad ng nasa kanan na
ilustrasyon.
Kapag ito ay nakita, i-click ang ③ 「Detalye・Reserbasyon」.

№10
「接種会場」を東浦町で予約します。

①

Sa ① i-click ang「Yoyaku Karenda wo miru」titingnan ang kalendaryo ng reserbasyon.
№11

①

I-click ang ① para sa araw ng reserbasyon.
※Ang 〇 at △ ay pwede ang reserbasyon.Ang × at blangko na kahon ay hindi pwede ang reserbasyon.

№12

①

Sa ① ay i-click ang oras ng reserbasyon.
※Makikita ang pwedeng oras ng bakuna.

№13

②

③

Sa lugar ng ② ay makikita ang oras ng reserbasyon, ito ay konpirmahin.
Pagkaraan na makonpirma ang oras ng reserbasyon ay i-click ang ③ para sa「Konpirmasyon ng nilalaman ng reserbasyon」.

№14

①
②

③
④
Sa ①「KAIJYO」（lugar ng bakunahan）ay konpirmahin kung walang mali.
Sa ② [SESSHU YOTEIBI」eskedyul ng bakuna（araw at oras ng bakuna）ay konpirmahin kung walang mali.
Sa ③「SESSHUKEN BANGOU」vaccination coupon number ay konpirmahin kung pareho sa hawak na numero ng bakuna.
Kung walang mali sa lahat ng numero ①、②、③ ay i-click ang ④「YOYAKU SURU」magpapareserba.
№15

Kapag nakita ang screen sa itaas ay tapos na ang reserbasyon.
Ating isulat sa memo ang lugar,araw at oras ng bakuna upang hindi makalimutan !

