
Access ang Hirakata City New Corona 
Vaccination para sa reserbasyon

Pag log -in para sa bakuna

Paraan ng Reserbasyon sa
New Corona Vaccine ( ika-3 beses )

https: //vaccines.sciseed. jp/ hirakata-city

Kapag nakalimutan ang Password 

I-reset ang gamit na
E-mail address

枚方市 ひこぼしくん

Pag palit ng Password

【 Password 】
Gumawa ng password 
ng 8 character o higit
at Lagyan ng  
Alphanumerical na
simbolo
※Pangalawang log-in 
ng password ay wag 
Kalimutan.

Makakatanggap ng impormasyon sa e-mail mula
sa tanggapan kapag nakumpleto

【 Numero ng ticket 】

Kung hindi ka maka pag log-in at ang mensaheng I pinakita
sa Kaliwa ay hindi mo naabot ang petsa ng pag sisimula para 
sa pagtanggap ng mga reserbasyon sa ikatong pag bakuna ay 
mangyari maghintay hanggang sa petsang pagsisimula ng 
pagtanggap ng reserbasyon.

Password 
Petsa ng kapanakan
1970.1.1 halimbawa ng 

kapanakan(19700101)

※ 1.2 beses na bakuna
na ginamit na
password ay hindi
maaring gamitin.

( Paalala) Para sa pakipagugnayan Sa amin
tungkol sa bakuna
kinakailangan tiyakin ang INYONG pangalan, 
apelyedo at numerong ng telepono.

Maari di ka maka log-in dahil hindi ka priority 
Ng administrasyon para sa ikatlong bakuna



Paraan ng Reserbasyon

Ikatlong reserbasyon para sa bakuna

Scroll

※ Pagkatapos ng walong buwan
Halimbawa: kung ang ikalawang petsa ng bakuna
ay posible pagkatapos ng Hunyo 6-Ang ikatlong
bakuna ay Febrero 7
Kung ang ikalawang bakuna ay Hunyo 30-Ang 
ikatlong bakuna ay March 1

Maari ka rin naghanap ng lugar
kung saan maari kang makipag
ugnayan sa petsa at araw

Maghanap ng Venue ( pangalan ng hospital ) address 
na pinakamalapit na istasyon atbp. Maaring
ipareserba sa kaliwang icon na kulay berde.

Pagkansela ng Reserbasyon
Tiyakin ang pagkansela ng maaga
bago ang oras na pag papareserba
ng bakuna upang hindi masayang
ito.

Para sa Smartphone mag scroll 
sa pangatlong bakuna , maari
kang mag scroll upang makita
ang pangatlong bakuna mag 
pareserba sa screen .

Pag pareserba para 
sa higit sa isang taoIlagay ang My Page 

( Log-in sa screen ) 
maaring I kumpirma

Ang reserbasyon ay maaring
gawin pagkatapos ng 8 buwan ng 
araw ng pangalawang bakuna .
Maaring mapili ang mas naunang
petsa ngunit hindi ito ma-book .

Para sa mga kwalipikado para sa
ikatlong bakuna ito ay itinakda batay
sa record ng 1-2 impormasyon

Pagkatapos ng isang tao
para sa reserbasyon ay 
mag- log out muna , bago
ituloy ang
susunod na pangalawang
reserbasyon.


