Bakuna laban sa covid-19

フィリピノ語

Bagong reserbasyon para sa mass vaccination
Ang mga sumusunod ay paraan sa tanggapan ng reserbasyon para sa pagbabakuna ng Pfizer.
1) Petsa at oras na sisimulan ang tanggapan ng reserbasyon
Nobyembre 8 (lunes) mula 12:30 sa paraan ng website / call center (059-327-5990).
2) Araw na prayoridad ang reserbasyon ng taong may edad na 12 hanggang 29
Nobyembre 5 (biyernes) mula 12:30 sa paraan ng website / call center(059-327-5990).
※ Hindi maaaring gawin ang reserbasyon sa website kung
←WEB
ang edad ay 12 hanggang 15.
3) Makakatanggap ng Bakuna, Petsa at oras, at Lugar
Makakatanggap
ng Bakuna:

Petsa at oras:
(unang pagbabakuna)
Disyembre 4 (sabado) ng umaga at hapon

edad 12 pataas

Disyembre 5 (linggo) ng umaga at hapon
Nobyembre 20 (sabado) ng hapon

edad 16 pataas

Nobyembre 21 (linggo) ng umaga at hapon

Lugar:
AEON Town
Yokkaichi
Tomari
Naka
Shōbōsho
Chūō Bunsho

Bilang:
500 katao
500 katao
250 katao
500 katao

※ Ang pangalawang pagbabakuna ay gaganapin makalipas ang 3 linggo.

Ukol sa 2nd dose para sa mga lalaki na may edad 12 hanggang 29 taong gulang
Ang lalakeng may edad 12 hanggang 29 taong gulang na nabakunahan ng Moderna sa unang
pagbabakuna, ang taong nagnanais ng Pfizer sa pangalawang bakuna, ay maaaring bakunahan ng
Pfizer sa pangalawang bakuna matapos ang higit 28 araw o higit pa pagkatapos ng unang
pagbabakuna.
Maaaring bakunahan ng Pfizer sa pangalawang bakuna ang isang lalaki na nagpabakuna ng
Moderna sa unang pagbabakuna, na gaganapin sa mass vaccination ng Mie Prefecture o sa isinaad
na bakunahan ng mga kumpanya.
1) Makakatanggap ng Bakuna, Petsa at oras, Lugar kung saan isagawa ang pagbabakuna
Makakatanggap ng
Date & time
Place
Bilang:
Bakuna:
Lalake na ang edad
ay 16 hanggang 29
Lalake na ang edad
ay 12 hanggang 29

Nobyembre 13 (sabado) ng hapon
Nobyembre 18 (huwebes) ng hapon
Nobyembre 28 (linggo) ng hapon

2) Paraan ng aplikasyon
Tumawag lamang sa call center 059-327-5990

Jibasan Mie

300 katao
150 katao

AEON Town
100 katao
Yokkaichi Tomari

