
Impormasyon para sa taong nasa idad 59 taon gulang
pababa

Bilang ng Bakuna

2 Beses

Halaga

FREE

Pamamaraan ng Pagbabakuna

Mayroon dalawang pamamaraan para sa pagbabakuna,「public facility inoculation」 at

「large-scale inoculation」（sisitema ng advance reservation）

Schedule ng Pagbabakuna

◾Pagpapadala ng VaccinationTicket：

・55 taon gulang hanggang 59 taon gulang：July 1, (Thursday)

・50 taon gulang hanggang 54 taon gulang：July 5, (Monday)

・45 taon gulang hanggang 49 taon gulang : July 16 (Friday)

・40 taon gulang hanggang 44 taon gulang : August 2 (Monday)

・30 taon gulang hanggang 39 taon gulang : August 11 (Wednesday)

・16 taon gulang hanggang 29 taon gulang : August 17 (Tuesday)

◾Public Facility Inoculation:  Pakiusap lamang na magpareserba sa call center o sa

Exclusive reservation site matapos matanggap ang inyong Vaccination ticket.

◾Large-scale inoculation: ay sa July 3～

Hinggil sa Public Facility Inoculation

Sa mga lugar na binuksan ng Lungsod ng Okazaki,kami’y maglalaan ng bakuna para sa

Covid-19 vaccine.,mangyari lamang na tingnan ang PDF ①.

Para sa Large scale Inoculation

Ang Aichi Prefecture ay nakiusap sa mga medical institution na maglaan ng large scale

inoculation site para sa covid 19 vaccine.Mangyaring basahin ang PDF ② para petsa

at lugar.

Impormasyon para sa Reserbasyon atbp.

※Public Pacility Inoculation・Large-scale Inoculation

Hindi maaring magpareserba sa mga counter ng City Hall,Branch Offices,o sa Health

Center.

・Paraan ng Pagreserba: Maaaring magpareserba sa pamamagitan ng pagtawag sa Call

center o sa reservation site na nakalakip sa inyong vaccination ticket. Alin man sa

mga kaparaanan ito ay maaari gamitin para sa magpareserba at makakapagreserba

lang kung may bakante sa reservation frame.



◾Okazaki City New Corona Vaccine Call Center

TEL:：0570－049－900 Oras:9:00 am hanggang 6:00pm

◾Reservation site https://okazaki.rsv4citizens.jp Oras: 9:00 am hanggang 8:00 pm.

・Ang Reservation site: Maaari gawin ang user reservation at target person registration

(Kaagad gawin ang reserbasyon para sa bakuna)kahit walang reservation slot na

nakalaan.

・Alamin ang pagreserba sa reservation site,tingnan ang PDF ③ para sa reserbasyon

sa Public Facility Inoculation.

※Maaring magpa-book sa Large-scale inoculation sa parehong paraan.

・Maaaring tingnan ang web reservation method PDF ④ para sa Covid 19 vaccination.

Supporter browers：Google Chrome, Microsoft Edge, Safari （pakiusap lamang na

laging i-update ng latest version）

Sa mg taong pumapailalim sa Sakit

Sa mga taong nasa idad na 59 taon gulang pababa na pumapailaim sa sakit, ang bakuna

ay nakalaan,manyari lamang na tingnan ang PDF ⑤ para sa kaparaanan.


