
 
Đặt chỗ tiêm chủng Virus Corona trực tuyến 

Sử dụng hệ thống đặt lịch trực tuyến của thành phố Fukuyama , bạn có thể thực hiện đặt chỗ theo nhóm cho bản thân 

cũng như giá đình hoặc những người khác sống cùng với bạn. Có thể đặt chỗ trực tuyến sau khi nhận được thẻ tiêm 

chủng qua đường bưu điện.  * Khi đặt chỗ trực tuyến cần phải có địa chỉ email. 

Khi truy cập hệ thống đặt chỗ , hãy chuẩn bị sẵn phiếu tiêm chủng  

Đăng ký địa chỉ email và thông tin tài khoản của bạn (đăng ký tạm thời→ đăng ký , xác minh có 2 bước) 

Đặt chỗ tiêm chủng 

①Phiếu tiêm chủng ② Trang thứ nhất ③Trang đăng ký địa chỉ email 

④ Email xác nhận ⑤Đăng nhập ⑥Trang đăng nhập thông tin tài khoản 

⑦Trang thông tin của tôi 

⑧ Trang đặt chỗ ⑨ Trang lựa chọn địa điểm tiêm chủng 

⑩ Trang lựa chọn đặt lịch ngày và giờ tiêm chủng 

Đăng ký tiêm chủng cho những người bổ sung 
⑪ Kiểm tra chi tiết đăng ký đặt chỗ 

⑫Email xác nhận đặt chỗ 
⑬Màn hình sau khi hoàn 

tất việc đặt chỗ Thông tin đặt chỗ ⑭ Email nhắc nhở  

Trang hủy đặt chỗ tiêm chủng 

Số phiếu tiêm chủng 
được liệt kê tại đây. 

Nhập số phiếu tiêm chủng và mật khẩu 

( ngày tháng năm sinh) và nhấn đăng nhập . Nhập địa chỉ email của bạn và nhấn gửi email 

xác nhận「確認メールを送信する」. 

Nhập địa chỉ email  

email  

Nếu bạn không nhận được email, 

hãy điều chỉnh cài đặt emaill của 

bạn để có thể nhận đươc tin nhắn từ  
342076-fukuyama@v-yoyaku.jp 

Nhấp vào URL trong email đã 

nhận. Nhập số tiêm chủng và mật 

khẩu của bạn sau đó ấn đăng nhập. 

Trang thông tin tài khoản của bạn sẽ được tạo 

- Lựa chọn số người sẽ tiêm chủng 
- Chọn địa điểm tiêm chủng  - Chọn ngày và giờ tiêm chủng 
- Chọn những người sẽ được tiêm chủng và đó là lần tiêm 

chủng đầu tiên hay là thứ hai . 

Nếu nội dung này được chấp nhận , hãy nhấn { xác 

nhận đặt chỗ }. 

Bạn sẽ nhận được 

email hoàn tất việc 

đặt chỗ. 
⑧Trở lại trang đặt chỗ và chuyển đến đặt 
  chỗ cho lần thứ 2. 

Có thể sẽ in ra trang này 

để làm bằng chứng cho 

việc đặt chỗ của mình. Sẽ có e mail nhắc nhở được 

gửi tới trước ngày đã đặt chỗ 

tiêm phòng một ngày. 

Hủy lịch đặt chỗ ,tại trang thông tin của tôi hãy 

nhấp vào 「予約を取り消す」{ hủy lịch đặt 

chỗ }. 

lưu ý: Nếu bạn hủy lịch đặt chỗ lần 1 thì lần 2 
cũng tự động hủy bỏ. Không thể hủy bỏ việc 
hủy đặt phòng . Bạn phải đặt trước vắc xin nếu 
bạn muốn đặt trước. 

Nếu có thắc mắc,vui lòng liên hệ với trung tâm tiêm chủng vắc xin phòng chống Virus Corona thành phố 

Fukuyama . Số điện thoại 0570-015673 ( thời gian làm việc  8:30~17:15 ※Thứ 7, chủ nhật và ngày lễ cũng làm 
việc ) 

Truy cập hệ 

thống 

Đăng ký 

tạm thời 

Đăng ký 

Chọn thông tin 

cần thiết , đặt 

ngày và giờ 

tiêm chủng 

In phiếu đặt 

chỗ 

Email nhắc 

nhở sẽ được 

gửi vào trước 

ngày tiêm 

chủng 

Từ máy tính Từ điện thoại thông minh 

Mật khẩu ban đầu là ngày và tháng sinh nhật của 

bạn (4 chữ số, ví dụ :trường hợp sinh ngày 7 tháng 

3, thì mật khẩu sẽ là "0307"). 
* Chú ý: Bạn không thể thay đổi lại địa chỉ email của mình.Nếu bạn đang sử dụng địa 

chỉ email của nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động,nhà cung cấp dịch vụ. Hãy cẩn 

thận nếu như bạn thay đổi nhà cung cấp dịch vụ di động khác.   

⑧ Vào trang đặt chỗ tiêm chủng 

Tiếp tục chuyển sang phía bên phải 

Hủy lịch đã đặt chỗ 

Các trình duyệt được đề xuất 
*Hãy sử dụng trình duyệt mới nhất của trình duyệt internet  

* Không khả dụng trong trình duyệt IE (internet explorer) 

Trên Windows máy tính  

Edge ( phiên bản Chromium [phiên bản mới 

nhất ]), Chrome, Firefox 

Trên điện thoại thông minh  

iPhone: Safari 

Android: Chrome 
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【ベトナム語】 

Nhập thông tin theo thứ tự: 

1 Số điện thoại (tùy chọn). 

2 Mật khẩu ( ngày tháng sinh nhật ). 

3 Quyết định mật khẩu mới. 

4 Nhập một lần nữa mật khẩu mới. 

5 Nhấn nút「đăng ký 」「登録」. 


