Tỉnh Gunma

HÃY TIÊM CHỦNG MŨI THỨ 3 VẮC-XIN CORONA THÔI NÀO!
Dù đã hoàn thành tiêm chủng mũi thứ 2 đi chăng nữa,
qua thời gian, hiệu quả của vắc-xin cũng sẽ giảm đi.
Để làm tăng hiệu quả, hãy tiêm chủng mũi thứ 3.

Hiệu quả

・Ngăn ngừa lây nhiễm bệnh do virus Corona.
・Ngăn ngừa bệnh tình trở bên nghiêm trọng hơn.

Phản ứng

Những phản ứng phụ xuất hiện gần như tương tự với lần tiêm chủng thứ 2.

phụ

Đối tượng
Phí
Địa điểm

Người từ 18 tuổi trở lên, đã qua 6 tháng sau khi tiêm chủng mũi thứ 2.
Miễn phí 0 yên
① Bệnh viện, hội trường tại chính quyền địa phương nơi sinh sống
② Trung tâm tiêm chủng vắc-xin tỉnh Gunma (Takasaki-shi, Ota-shi)

Đặt lịch
hẹn

・Có thể đặt lịch hẹn sau khi phiếu tiêm chủng được gửi đến.
・Hãy tham khảo cách thức đặt lịch hẹn thông qua trang chủ, tờ quảng cáo
từ chính quyền địa phương nơi sinh sống.
⚠ Trường hợp không nhận được phiếu tiêm chủng, hãy liên lạc tới chính

quyền địa phương nơi sinh sống.

Tỉnh Gunma
Hãy liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết hoặc hỏi/ đáp (có mất phí cuộc gọi)
①

Về phiếu tiêm chủng

Cơ quan chính quyền địa phương nơi sinh sống

Đặt lịch hẹn tại hội trường, bệnh viện
tại chính quyền địa phương
②

Đặt lịch hẹn tại Trung tâm tiêm chủng Quầy tư vấn Trung tâm tiêm chủng vắc-xin
vắc-xin tỉnh Gunma

tỉnh Gunma

(Có thể đặt lịch hẹn qua ứng dụng LINE)

０５７０－００１－７２０
Từ 9:00 đến 20:30

③

Về vắc-xin

Gunma Corona Vắc-xin Dial

Triệu chứng sau khi tiêm chủng,.v.v…

０５７０－７８３－９１０
24/ 24h

④

5 ngôn ngữ

Hỗ trợ tư vấn khác

19 ngôn ngữ

Trung tâm tư vấn tổng hợp Onestop dành cho
người nước ngoài tỉnh Gunma
０２７－２８９－８２７５
Từ thứ hai đến thứ sáu (9:00 đến 17:00)
5 ngôn ngữ

Cuối cùng
Người đã mắc nhiễm virus Corona cũng hãy thực hiện tiêm chủng!
Hãy duy trì các biện pháp nhằm phòng tránh lây nhiễm virus Corona ngay cả sau khi
tiêm chủng.
・ Đeo khẩu trang, rửa và khử khuẩn tay thật sạch
・ Giữ cự ly, khoảng cách với mọi người xung quanh
・ Không tập trung ăn uống, tổ chức, tham gia tiệc tùng với số lượng lớn người
tham dự,.v.v…

