Phương pháp hẹn lịch tiêm phòng vắc-xin vi rút Corona mới
※Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

1.Truy cập vào hệ thống hẹn lịch tiêm phòng vắc-xin vi rút corona mới
của thành phố Hirakata
Hệ thống hẹn lịch tiêm phòng vắc-xin vi rút corona mới
của thành phố Hirakata
https://vaccines.sciseed.jp/hirakata-city

Bạn cũng có thể truy cập từ tài khoản LINE chính thức của thành phố Hirakata

Tài khoản LINE chính thức của thành phố
Hirakata
Bấm vào đây để thêm bạn bè

2. Đăng nhập,nhập thông tin người tiêm phòng
【Số phiếu tiêm phòng】

Họ (Katakana), Tên
(Katakana),
Nhập số điện thoại là bắt buộc.

0123456789
枚方 太郎

Nếu bạn thiết lập mail trạng
thái “Nhận” thì mail thông báo
đã hoàn tất việc hẹn lịch tiêm
sẽ được gửi đến cho bạn.

【Mật khẩu】
Ngày tháng năm sinh, Chỉ
được lần đầu tiên

Nếu bạn sinh ngày 1 tháng
1 năm 1970 thì lấy mật
khẩu là "19700101"

3. Thiết lập mật khẩu và xác nhận nội dung
【Mật khẩu】
Trong các ký hiệu và số
nửa chiều rộng theo
tiếng anh
Vui lòng sử dụng cả 2
loại và đặt mật khẩu từ 8
ký tự trở lên.
※ Từ lần đăng nhập thứ
hai mật khẩu này sẽ sử
dụng tiếp , vì vậy xin
đừng quên nó.

【Phương pháp đặt lại mật khẩu】

Nếu bạn quên mật
khẩu của mình, bạn
có thể đặt lại mật
khẩu từ địa chỉ email
đã đăng ký của mình.
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4. Hẹn lịch tiêm phòng lần thứ 1

Tìm kiếm theo tên địa điểm (tên bệnh viện),
địa chỉ, nhà ga gần nhất.. v.v.Hội trường có
thể hẹn lịch tiêm sẽ có biểu tượng màu xanh
lục phía bên trái của tên địa điểm trong danh
sách các địa điểm có thể đặt trước.

Bạn cũng có thể tìm kiếm hội
trường tổ chức tiêm phòng
theo ngày và địa điểm có thể
tiêm luôn trong ngày.
①Hẹn lịch tiêm duy nhất 1 lần

②Hẹn lịch tiêm 2 lần cùng lúc

2021年9月4日

樟葉生涯学習市民センター（システム）

樟葉生涯学習市民センター
樟葉生涯学習市民センター（システム）

ファイザー社ワクチン

Vì hội trường tiêm cá
nhân chỉ được đặt
trước 1 lần
樟葉生涯学習市民センター（システム）

１回分予約

樟葉生涯学習市民センター（システム）

(Hẹn lịch tiêm 1 lần)

樟葉生涯学習市民センター（システム）

hãy nhớ hẹn lịch
tiêm lần thứ 2 giống
như trong bước 5.

5. Hẹn lịch tiêm phòng lần
Tương tự như tiêm phòng lần
thứ 2
thứ 1
基本情報
接種券番号
0123456789

１回分予約

【2回目用】樟葉生涯学習市民センター（システム）

接種会場
樟葉生涯学習市民センター
ワクチンの種類
ファイザー社ワクチン
予約日時
2021年9月4日 13:45～14:00

【2回目用】樟葉生涯学習市民センター（システム）

樟葉生涯学習市民センター（システム）

Khung được đánh
dấu 【 dùng cho lần
thứ hai】 chỉ dành
cho lần hẹn lịch tiêm
phòng lần thứ 2.

2021年9月4日13:45～14:00

【Phương thức xác nhận lịch đã hẹn】

Bạn có thể kiểm tra chi tiết lịch đã hẹn trên Trang của tôi
(màn hình sau khi đăng nhập)

Vui lòng tiến hành hẹn lịch trước.
(Lặp lại bước 4)
Lần thứ hai, vui lòng hẹn vào
ngày sau lần tiêm thứ nhất 3
tuần.

2021年9月25日

h

Vì hội trường tiêm tập
thể được hẹn lịch tiêm 2
lần cùng lúc
( Hẹn lịch tiêm 2 lần cùng lúc ),
nên không cần thực
hiện bước 5.
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樟葉生涯学習市民センター

Nếu bạn muốn hẹn lịch
tiêm cho hai người trên
một thiết bị, hãy đăng xuất
người thứ nhất rồi đặt chỗ
cho người thứ hai.

ファイザー社ワクチン

2021年9月4日 13:45～14:00

樟葉生涯学習市民センター（システム）

樟葉生涯学習市民センター（システム）

樟葉生涯学習市民センター

接種会場

ファイザー社ワクチン

ワクチンの種類
予約日時

2021年9月25日 15:15～15:30

Đối với điện thoại thông minh,
cuộn để xác nhận màn hình
hẹn lịch tiêm phòng lần 2.
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Nếu bạn muốn hủy lịch
tiêm của mình, hãy nhớ
hủy trước thời gian mà bạn
hẹn lịch tiêm .
Để không làm lãng phí vắcxin nên rất mong sự hợp
tác của bạn.

