
 

 Việc tiếp nhận đăng kí tiêm vắc xin Pfizer tại điểm tiêm tập trung được diễn ra như sau 

1) Ngày bắt đầu nhận đăng ký 

Từ 12h30 ngày 8 tháng 11 (thứ 2tại) WEB và tổng đài（059-327-5990） 

2) Người từ 12 đến 29 tuổi sẽ được ưu tiên đăng ký  

Từ 12h30 ngày 5 tháng 11 (thứ 6tại) WEB và tổng đài（059-327-5990） 

※ Từ 12~15 tuổi không thể đăng ký tiêm tại web 

 

3) Đối tượng,thời gian và địa điểm tiêm 

Đối tượng Thời gian（lần 1） Địa điểm Số người 

Trên 12 tuổi 
Ngày 4 tháng 12 thứ bảy (AM/PM) Aeon town 

yokkaichi tomari  

500 

Ngày 5 tháng 12 chủ nhật (AM/PM) 500 

Trên 16 tuổi 
Ngày 20 tháng 11 thứ bảy (PM) Nakashoubosho 

chyuobunsho 

250 

Ngày 21 tháng 11 chủ nhật (AM/PM) 500 

  ※Khoảng cách giữa hai lần tiêm là ba tuần 

 

 

Thông báo về việc tiêm vacxin corona chủng mới 

Đối với những người (nam giới) trong độ tuổi 12-29, mặc dù lần tiêm thứ nhất đã tiêm vacxin 

Moderna , nhưng nếu lần tiêm thứ hai có nguyện vọng muốn chuyển sang tiêm vacxin Pfizer thì kể 

từ ngày tiêm mũi thứ nhất 28 ngày trở ra có thể tiêm Pfizer được. 

Với những người đã tiêm vacxin Moderna lần 1 tại điểm tiêm tập trung của tỉnh Mie hoặc tại công 

ty nơi làm việc cũng có thể chuyển sang tiêm Pfizer cho lần thứ hai. 
 

1) Những đối tượng,thời gian và địa điểm có thể tiêm thay đổi vacxin 

Đối tượng Thời gian Địa điểm Số người 

Nam giới từ 16-29 tuổi 

buổi chiều ngày 

13 tháng 11 (thứ bảy) 
Jibasan Mie 

300 

buổi chiều ngày 

18 tháng 11 (thứ năm) 
150 

Nam giới từ 12-29 tuổi buổi chiều ngày 

28 tháng 11 (chủ nhật) 

Aeon town yokkaichi 

tomari 

100 

2) Cách đăng ký: 

gọi điện đến tổng đài 059-327-5990 

ベトナム語 

←WEB 

Về lần tiêm vacxin thứ hai cho nam thanh thiếu niên ở độ tuổi 12-29 tuổi 

 

Cách đặt lịch tiêm lần đầu tại các điểm tiêm tập trung 

 


