Tôi là Fushimi Takashi thị trưởng thành phố Hirakata.
Đầu tiên, liên quan đến việc tiêm chủng loại vi rút corona mới, chúng tôi bắt đầu nhận hẹn lịch tiêm
từ ngày 7 tháng 5 cho những người từ 65 tuổi trở lên mà đã nhận phiếu tiêm chủng, nhưng chúng tôi đã
nhận nhiều lời chỉ trích rằng điện thoại hoàn toàn không thể kết nối và hệ thống trực tuyến rất khó hiểu.
Chúng tôi đã củng cố hệ thống như tăng số lượng đường dây trung tâm cuộc gọi nhận hẹn lịch tiêm cũng
như tăng nhà điều hành nhưng vẫn gây ra tình trạng này, với tư cách là thị trưởng tôi thành thật xin lỗi.
Ngoài ra, cho đến nay chúng tôi đã nhận được một số lượng lớn các thắc mắc , nhưng để trả lời cần
có thời gian vì vậy chúng tôi rất xin lỗi về điều này. Có rất nhiều người đã không thể hẹn lịch tiêm vào
thời điểm này, và chắc rằng sẽ có nhiều người lo lắng là “Rốt cục tiếp theo phải làm gì đây” vì vậy tôi
xin được giải thích về những điều này.
Trước hết, số lượng hẹn trước được chấp nhận lần này là khoảng 80,000 lượt từ ngày 17 tháng 5 đến
hết tháng 6. Trong số này, số lượt tiếp tân nhận hẹn trước qua điện thoại và hệ thống đặt chỗ qua Internet
là khoảng 50,000 lượt, do đã hết công suất nên lễ tân tạm thời đóng cửa tại thời điểm này. Khung tiếp
theo bạn có thể đăng ký là từ ngày 1 tháng 7 và nhận hẹn lịch tiêm sẽ bắt đầu vào ngày 3 tháng 6, tháng
sau.
Về số lượng giới hạn, cần xác định số lượng vắc xin được phân phối từ chính phủ và phủ Osaka cùng
số lượng nhân viên y tế phụ trách tiêm, nhưng chúng tôi sẽ tiến hành hợp tác với các cơ sở y tế để chúng
ta có thể tiêm được nhiều nhất có thể. Thông tin chi tiết sẽ được công bố trong "Công báo Hirakata số
tháng 6 " được phát hành cho tất cả các hộ gia đình vào cuối tháng 5 và trên trang web của thành phố.
Trong tương lai, đủ số lượng vắc xin sẽ được giao và chúng tôi sẽ bổ sung tăng nhận lịch tiêm. Chúng
tôi đang trong quá trình tiến hành việc tiêm chủng cho tất cả những người từ 65 tuổi trở lên với mục tiêu
là hoàn thành vào cuối tháng 7, nhưng ngay cả khi sau thời gian đó vẫn có thể tiêm. Những ai không đặt
trước được lần này và những ai chỉ hẹn tiêm được lần đầu chắc chắn sẽ được tiêm ,nên xin mọi người
cứ yên tâm . Về hệ thống nhận hẹn lịch tiêm đã gây ra sự bất tiện lần này ,chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng
cải thiện cho lần hẹn lịch tiêm tiếp theo.
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