
                                         ワクチン接種ＷＥＢ予約の方法
                   CÁCH THỨC ĐẶT LỊCH TIÊM CHỦNG VẮC XIN TRỰC TUYẾN 
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Mở trang chủ của thị trấn higashiura,sau đó nhấp chuột vào đây
https://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/

nhấp chuột vào đây 
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nhấp chuột vào đây

 Đặt lịch tiêm chủng sẽ bắt đầu từ chỗ này.
Trước tiên,vui lòng chuẩn bị trước phiếu tiêm chủng.
Sau khi đã chuẩn bị xong,hãy bắt đầu đặt lịch.
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　・Chuẩn bị sẵn phiếu tiêm chủng đã được gửi đến bằng đường bưu điện.

　・Vui lòng nhập mã số của phiếu tiêm chủng vào ①.

　・Vui lòng nhập ngày tháng năm sinh của người sẽ tiêm chủng vào ②.
　　※Vui lòng nhấp chuột vào từng phần để chọn ngày,tháng,năm cụ thể.

　・Sau khi đã điền đầy đủ ngày tháng năm sinh,hãy nhấp chuột vào 『認証』 ở  ③

①

②

③
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・Vui lòng nhập tên bằng chữ katakana vào ①.
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・Vui lòng điền số điện thoại mà có thể liên lạc mọi
                                                                           lúc vào ②.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ở ô số ③nếu chọn「お知らせを受け取る」thì khi
                                                                           hoàn tất hay hủy lịch hẹn,hoặc trước ngày đặt lịch 4
                                                                           ngày sẽ có email gửi đến.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・sau khi đã chọn「お知らせを受け取る」vui
                                                                           lòng nhập địa chỉ email cá nhân vào ④.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・Sau khi đã chọn đầy đủ từ ②、③ đến ④vui lòng
                                                                            chọn 「予約を進める」ở ⑤.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

①

②

③

④

⑤
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    ・Ở ①nếu chọn「東浦町」thì địa điểm tiêm chủng sẽ là 
       文化センター.
　・Ở ①nếu chọn 「地区」thì địa điểm tiêm chủng sẽ là những
       bệnh viện có thể tiêm chủng vắc xin ở trong thị trấn.
　・Sau khi đã chọn xong ở phần ①vui lòng nhấp chuột vào
      「検索」ở ②.
　・Tại phần「接種会場一覧」nếu chọn「東浦町」thì sẽ hiện ra    
       文化センター,còn nếu chọn「地区」thì bệnh viện sẽ hiển thị 
        như hình bên phải.
　・Sau khi địa điểm tiêm chủng được hiển thị,vui lòng nhấp chuột 
       vào 「詳細・予約」ở ③.
　

①

②

③
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　   Đặt lịch tại thị trấn higashiura với địa điểm tiêm chủng như ví dụ sau:

　 ・Vui lòng nhấp chuột vào 「予約カレンダーを見る」ở ①.
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・Vui lòng nhấp chuột vào ①để chọn giờ đặt lịch.
　 ※nếu hiện ra dấu 〇 hay△ △ thì có th  đ t đ c l ch,còn hi n ra d u × ho c không hi n ra ể ặ ượ ị ệ ấ ặ ệ
            gì thì không th  đ t đ c l ch h n.ể ặ ượ ị ẹ

①

①



 ・Vui lòng nhấo chuột vào ①để chọn giờ đặt lịch.
　　※Thời gian có thể tiêm chủng sẽ được hiện ra.
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　・Ở phần ②,thời gian đặt lịch sẽ được hiện ra,vì vậy vui lòng xác nhận lại.

　・Sau khi xác nhận thời gian đặt lịch,vui lòng nhấp chuột vào 「予約内容確認」ở ③.

①

②

③
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・Ở phần ①,vui lòng xác nhận xem địa điểm tiêm chủng đã chính xác chưa.

　・Ở phần ②,vui lòng xác nhận xem ngày giờ tiêm chủng đã chính xác chưa.

　・Ở phần ③,vui lòng xác nhận xem mã số tiêm chủng đã chính xác chưa.

　・Nếu không có sai xót gì ở phần ①、②、③,vui lòng nhấp chuột vào 「予約する」ở ④.
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    ・Nếu hiện ra màn hình như trên thì việc đặt lịch đã hoàn tất.
　 ・Để không quên địa điểm và ngày giờ tiêm vắc xin,hãy viết trước ra giấy.

①
②

③

④


