
Thông tin cho người từ 60 tuổi đến 64 tuổi 

Số lần tiêm phòng. 

2 lần. 

Lệ phí. 

Miễn phí. 

Hình thức tiêm phòng. 

Có hai hình thức tiêm phòng「Tiêm phòng hình thức cơ sở công cộng」và「Tiêm phòng hình thức 

tập chung quy mô lớn」（Chế độ đặt lịch trước khi tiêm）

Lịch trình tiêm phòng. 

◾Gửi phiếu tiêm phòng： Thứ năm  ngày 24 tháng 6. 

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

Trang web dành riêng cho đặt lịch  hoặc  Tổng đài  

◾Tiêm phòng tập chung quy mô lớn：Từ ngày 3 tháng 7～

Liên quan về tiêm phòng hình thức cơ sở công cộng. 

Thực hiện tiêm phòng vacxin virut corona chủng mới tại địa điểm mà thành phố Okazaki đã thiết lập. 

Ngày giờ, địa điểm … xin xem mục PDF①.

Liên quan về tiêm phòng tập thể quy mô lớn. 

Tỉnh Aichi gửi yêu cầu cơ quan y tế và thiết lập địa điểm tiêm phòng vacxin virut corona quy mô lớn. 

Ngày giờ, địa điểm … xem mục PDF②.

Liên quan về cách đặt hẹn trước… 

※Chung cho Tiêm phòng hình thức cơ sở công cộng và Tiêm phòng tập thể quy mô lớn. 

Không thể đặt hẹn tiêm phòng tại quầy lễ tân của các cơ sở như Tòa thị chính, Tòa chi nhánh, Hokenjo. 

・Cách đặt hẹn trước：Hãy đặt hẹn qua コールセンター
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 được ghi trong 

phần nội dung hướng dẫn của phiếu tiêm phòng. Dù qua hình thức nào thì cũng chỉ có thể đặt hẹn 

được khi khung đặt hẹn còn trống. 

◾岡崎市
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コロナワクチンコールセンター
c o r o n a  c h ủ n g  m ớ i  T P  O k a z a k i

Điện thoại：0570－049－900   từ 9 giờ sáng ～ 6 giờ chiều. 
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  https://okazaki.rsv4citizens.jp  từ 9 sáng ～ 8 giờ tối.

・Ngay cả khi khung đặt hẹn của trang dành riêng cho đặt hẹn không còn trống thì vẫn có thể Đăng 

kí người sử dụng trang web (利用者登録) và Đăng kí người thuộc đối tượng tiêm (対象者登録).

・Giải thích cách sử dụng trang web dành riêng cho đặt hẹn ⇒ về đặt hẹn tiêm phòng hình thức cơ 

sở công cộng xin hãy xem mục PDF③.

※Tiêm phòng tập thể quy mô lớn cũng có thể đặt hẹn giống như trên. 



・Cách đặt hẹn qua web việc tiêm phòng vacxin virut corona chủng mới, hãy xem mục PDF④.

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


