
Tentang vaksinasi COVID-19 

◎Tentang pelaksanaan vaksinasi 

Vaksinasi COVID-19 sedang dilaksanakan pada masing-masing kota/ desa secara berurutan. Silahkan 

menghubungi bagian penanggung jawab jika ada hal-hal yang tidak dimengerti. 

 

・Tentang vaksinasi ibu hamil 

Infeksi virus COVID-19 selama kehamilan dikatakan berisiko mengalami gejala yang parah dan 

meningkatkan risiko kelahiran prematur, terutama pada akhir kehamilan. Vaksin COVID-19 dapat diberikan 

kapan saja selama kehamilan, jadi dianjurkan untuk mendapatkan vaksinasi. 

・Buat orang yang berganti alamat 

Dalam hal berganti alamat ke kotamadya lain, akan diperlukan pendaftaran ulang ditempat yang baru. 

Silahkan menghubungi pemerintah desa/kota ditempat yang baru untuk informasi lebih lengkap. 

 

◎Tentang Vaksinasi  

 《Tentang vaksinasi pertama. kedua》 

  《Tentang vaksinasi tambahan. ketiga》 

《Tentang vaksinasi anak usia 5tahun~tahun (vaksinasi anak) 》  

《Tentang vaksinasi anak usia 6 bulan~4tahun (vaksinasi bayi) 》  

 

◎Tentang dokumen yang perlu dibawa 

①Kupon vaksinasi 

②Tanda pengenal yang nama dan alamatnya sama dengan kupon vaksinasi 

（Mis: Surat Izin Mengemudi, Paspor ( yang masih berlaku ), My Number Card ( ada nomor kartu dan 

foto ), Zairyu Card, Kartu jaminan dan asuransi Kesehatan, dan lainnya ） 

 

◎Tentang Sertifikat Vaksinasi 

Sertifikat vaksinasi penyakit menular virus covid-19 (sertifikat vaksinasi) merupakan surat yang diberikan 

atas permintaan dari orang yang divaksinasi sebagai bukti resmi dari pelaksanaan vaksinasi covid-19 yang 

dilakukan di setiap kotamadya berdasarkan Undang-Undang Vaksinasi. Ada 2 jenis, satu untuk perjalanan 

luar negeri dan satu lagi untuk keperluan dalam negri, dalam bentuk elektronik atau tertulis. 

・Diberikan melalui elektronik (smartphone) 

Anda bisa mendapatkan sertifikat vaksinasi dengan menggunakan aplikasi khusus di smartphone anda. 

Silakan lihat website di bawah untuk lebih jelas tentang cara mengunduh aplikasi dan cara mendaftar. 

【Situs web Digital Agency: Aplikasi Sertifikat Vaksinasi Covid-19】 

https://www.digital.go.jp/policies/posts/vaccinecert 

※Diperlukan smartphone dan My number card. 

・Diberikan dalam bentuk kertas 

https://mia-miyagi.jp/dc/I2_vaccination.pdf
https://mia-miyagi.jp/dc/I3_vaccination.pdf
https://mia-miyagi.jp/dc/I_childvaccination.pdf
https://mia-miyagi.jp/dc/I_infantvaccination.pdf
https://mia-miyagi.jp/dc/I_infantvaccination.pdf
https://www.digital.go.jp/policies/posts/vaccinecert


Silakan mendaftar di loket yang tersedia di setiap kota／desa. 

・Penerimaan dokumen di convenience store 
Dapat diberikan di convenience tertentu. 

Prosedur sampai diterima https://www.mhlw.go.jp/content/000965437.pdf （situs eksternal） 
※Diperlukan kartu My Number dan biaya（120 円） 
 
 

◎Persetujuan saat menerima vaksinasi 

Anda dianjurkan umtuk menerima vaksin COVID-19, tetapi itu tidak wajib.Vaksinasi hanya akan diberikan 

dengan persetujuan anda sebagai penerima vaksin setelah menerima penjelasan dengan benar 

 Jika anda berusia di bawah 16 tahun, pada prinsipnya anda harus didampingi oleh wali dan wali anda 

akan menandatangani kupon. 

 

◎Dugaan efek samping setelah vaksinasi 

Efek samping utama adalah rasa nyeri di tempat suntikan, sakit kepala,nyeri sendi dan otot, kelelahan, 

menggigil, demam, dll. Selain itu ada efek yang jarang terjadi tetapi termasuk serius yaitu anafilaksis. 

Jika anda merasakan perubahan seperti demam dan bengkak setelah vaksinasi, pertama silahkan 

berkonsultasi dengan tempat layanan medis terdekat atau dokter anda. Jika anda tidak tahu kemana harus 

konsultasi, silahkan menghubungi Pusat Konsultasi Efek Samping Vaksin. 

＜Pusat Konsultasi Efek Samping Vaksin＞  

Nomor Telepon：050-3615-6941（8:45-17:15）  

※Bhs.Ingrris, Bhs.Cina, Bhs.Korea, Bhs.Spanyol, Bhs.Portugis, Bhs.Jepang: Setiap hari 

 Bhs.Thailand, Bhs.Nepal, Bhs.Vietnam, Bhs.Rusia, Bhs.Tagalog, Bhs.Indonesia, Bhs.Hindi: Hari kerja 
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