
Thông tin dành cho người có tiền sử bệnh lý 

Phương pháp tiêm phòng 

Có 2 phương pháp tiêm phòng là「Tiêm phòng hình thức cơ sở công cộng」và「Tiêm phòng tập 

chung quy mô lớn」

Thời hạn làm đơn・Đối tượng 

Thời hạn làm đơn : 

Thứ hai  17/6/2021 ~ 16/8. 

Đối tượng : 

Người khớp với mục từ A～U sau đây : 

 A. Người có hộ khẩu tại thành phố Okazaki. 

 I. Người từ 16 tuổi đến 59 tuổi（Người đủ tuổi vào ngày 31 tháng 3 năm 2022）

 U. Người có tiền sử bệnh lý. 

Cách thức đăng kí của phiếu tiêm phòng phát đi. 

Đăng kí thông qua internet. 

Hãy truy cập và đăng kí tại hệ thống Nộp đơn (とどけで)・Đăng kí điện tử (でんししんせい) Aichi.

・ Địa chỉ nộp đơn : 

https://www.shinsei.e-aichi.jp/city-okazaki-aichi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=32789

・Gửi đường bưu điện, fax. 

〒444-8545

Okazakishi wakamiyacho 2 chome 1 banchi 1 Okazakishi hokenbu Shinkata korona uirusuwakuchin

sessyusuisin sitsu.

FAX 050-3512-4223

Giấy đăng kí sắp xếp ở hokenjo ( wakamiyacho 2chome, tầng 2 của genkikan ), góc thông tin  chính 

quyền thành phố (Tầng 1 tòa phía tây ). Mẫu đăng kí tại đây. 

Lịch trình tiêm phòng. 

◾Gửi phát phiếu tiêm phòng：Ngày 24 tháng 6  thứ năm. 

◾Tiêm phòng hình thức cơ sở công cộng：Sau khi phiếu tiêm phòng tới, hãy đặt lịch tiêm phòng qua   

Trang web dành riêng cho đặt lịch  hoặc  Call center  

◾Địa điểm tiêm phòng tập chung quy mô lớn：Chi tiết xem tại PDF④.

◾Địa điểm：Aichi ikadaigaku medikaru senta (Nikicho), Fujita ikadaigaku okazakiiryo senta

(Harisakicho)

※Người có tiền bệnh lý thì tiêm phòng tại cơ quan y tế được kiểm soát chặt chẽ bởi chế độ y tế khẩn 

cấp sẽ tốt hơn. Hãy đặt lịch tiêm tại địa điểm tiêm phòng tập chung quy mô lớn. 

Về đặt lịch của địa điểm tiêm phòng tập chung quy mô lớn. 



Không thể đặt lịch tiêm phòng tại quầy lễ tân của tòa thị chính, tòa chi nhánh, trung tâm chăm sóc 

sức khỏe... 

・Cách thức đặt  lịch：Hãy đặt lịch tiêm tại Trang web dành riêng cho đặt lịch  hoặc  Call center 

được ghi trong phần hướng dẫn của phiếu tiêm phòng. 

Đặt theo cách nào thì cũng chỉ đặt lịch được khi khung đặt lịch còn trống. 

◾Call center vacxin corona chủng mới của thành phố Okazaki 

Điện thoại：0570－049－900   9 giờ sáng ～ 6 giờ chiều. 

◾Trang dành riêng cho đặt lịch https://okazaki.rsv4citizens.jp  9 giờ sáng ～ 8 giờ tối.

・Tại trang dành riêng cho đặt lịch, ngay cả khi khung đặt lịch không còn trống, vẫn có thể đăng kí sử 

dụng và đăng kí đối tượng. 

・Giải thích cách sử dụng trang dành riêng cho đặt lịch ⇒ Về đặt lịch tiêm phòng hình thức cơ sở 

công cộng, xin hãy xem tại PDF②.

※Tiêm phòng tập chung quy mô lớn cũng có thể đặt lịch bằng cách giống trên. 

・Cách đặt lịch tiêm phòng vacxin vitruts corona trên web, hãy xem tại PDF③.

Trình duyệt có thể sử dụng：Google Chrome, Microsoft Edge, Safari（hãy tải bản mới nhất）

Các tiền sử bệnh lý được cho là đối tượng. 

1. Là những tình trạng bệnh được viết dưới đây, và là những người đang đi viện và nhập viện. 

・ Bệnh mãn tính của cơ quan hô hấp. 

・ Bệnh tim mãn tính ( huyết áp cao). 

・ Bệnh thận mãn tính. 

・ Bệnh gan mãn tính ( xơ gan ...) 

・ Người bị bệnh tiểu đường đang điều trị bằng thuốc uống hoặc insulin hoặc người đang đồng điều 

trị bệnh tiểu đường và bệnh khác. 

・ Bệnh máu. 

・ Bệnh làm giảm chức năng của hệ miễn dịch. 

・ Đang thực hiện việc điều trị làm giảm đi chức năng của hệ miễn dịch, steroid v.v.. 

・ Bệnh rối loạn thần kinh và bệnh thần kinh cơ do sự khác thường của hệ miễn dịch. 

・ Tình trạng suy yếu chức năng của cơ thể do nguyên nhân bởi bệnh rối loạn thần kinh và bệnh thần 

kinh cơ（khuyết tật cơ quan hô hấp v.v..）

・ Bất thường nhiễm sắc thể. 

・ Khuyết tật thể chất dạng nặng. 

・ Hội chứng bệnh ngưng thở khi ngủ. 

・ Tâm thần thể nặng. 

2. Ngoài ra.



・ Người béo phì đạt mức tiêu chuẩn (vượt quá BMI 30) : 

（Cách tính tham khảo）BMI ＝ Trọng lượng cơ thể（kg） ÷  Chiều cao（m） ÷  Chiều cao（m）


