
Về việc : Tiêm chủng vắc-xin ngừa vi-rút conona chủng mới 

 

◎ Về việc tổ chức tiêm chủng 

 Việc tiêm chủng vắc-xin ngừa vi-rút corona chủng mới đang được tiến hành theo trình tự tại địa 

phương. Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ các cơ quan chính quyền tại địa phương. 

    

・Về việc tiêm chủng cho thai phụ 

Có khuyến cáo cho rằng nếu thai phụ bị nhiễm vi-rút corona chủng mới trong thời gian mang thai, đặc 

biệt là trong giai đoạn cuối của thai kỳ, bệnh sẽ dễ bị trở nặng, nguy cơ sinh non cũng tăng cao. Vậy 

nên hãy cân nhắc đến việc tiêm chủng vì vắc-xin ngừa vi-rút corona chủng mới có thể dùng được trong 

thời gian mang thai bất kể giai đoạn nào của thai kỳ. 

・Đối với những người chuyển chỗ ở 

Trường hợp chuyển chỗ ở ra khỏi địa phương phát hành phiếu tiêm chủng, phải làm thủ tục cấp phát 

lại phiếu tiêm chủng tại địa phương chuyển đến. Vui lòng liên hệ chính quyền địa phương nơi chuyển 

đến để biết thủ tục cụ thể.  

 

◎Về việc tiêm chủng   

《Về việc tiêm chủng mũi 1・tiêm chủng mũi 2》 

《Về việc tiêm chủng bổ sung》 

《Về việc tiêm chủng cho trẻ 5～11 tuổi (tiêm chủng thiếu nhi)》 

《Về việc tiêm chủng cho trẻ 6 tháng tuổi～4 tuổi (tiêm chủng trẻ sơ sinh)》 

 

◎Giấy tờ cần thiết phải mang theo khi tiêm chủng 

①Phiếu tiêm chủng 
②Giấy tờ xác nhận nhân thân có ghi họ tên, địa chỉ của người đi tiêm giống như trên phiếu tiêm chủng. 
(Ví dụ: bằng lái xe, hộ chiếu(chỉ chấp nhận hộ chiếu còn hiệu lực), thẻ My Number (chỉ chấp nhận thẻ 
có dán ảnh), thẻ lưu trú, thẻ bảo hiểm y tế, thẻ bảo hiểm sức khỏe quốc dân v.v...)  
 

◎Về Giấy chứng nhận tiêm chủng 

 Giấy chứng nhận tiêm chủng dự phòng chứng nhiễm vi-rút corona chủng mới(Giấy chứng nhận tiêm 

chủng)là giấy tờ công chứng rằng bạn đã tham gia tiêm chủng vắc-xin corona chủng mới do các cơ 

quan chính quyền địa phương thực thi căn cứ theo Luật Tiêm chủng dự phòng. Giấy chứng nhận này 

có 2 loại: dùng trong nước và dùng khi ra nước ngoài, có thể được cấp bằng phiên bản điện tử hoặc 

phiên bản giấy chứng nhận thông thường dựa theo yêu cầu của người đã tiêm chủng.   
 

・Cấp phiên bản điện tử(smartphone)  

Bạn có thể nhận được Giấy chứng nhận tiêm chủng nhờ phần mềm ứng dụng(applies)chuyên dụng 

trên smartphone. Vui lòng xem thông tin chi tiết về cách tải ứng dụng và trình tự đăng ký ở dưới đây:  

【Website của Cục Kỹ thuật số ：Ứng dụng Chứng nhận tiêm chủngvắc-xin corona chủng mới】 

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

※ Phải có smartphone và thẻ My Number. 

 

・Cấp phiên bản giấy  

Vui lòng đăng ký tại các cửa sổ giao dịch của cơ quan chính quyền địa phương. 

https://mia-miyagi.jp/dc/V2_vaccination.pdf
https://mia-miyagi.jp/dc/V3_vaccination.pdf
https://mia-miyagi.jp/dc/V_childvaccination.pdf
https://mia-miyagi.jp/dc/V_infantvaccination.pdf
https://mia-miyagi.jp/dc/V_infantvaccination.pdf
https://www.digital.go.jp/policies/posts/vaccinecert


 

  ・Cấp phiên bản giấy qua cửa hàng tiện lợi 24/24 (combini) 

 Đăng ký bằng các thiết bị điện tử của cửa hàng được chỉ định.  

Trình tự nhận giấy chứng nhận: https://mhlw.go.jp/content/000965437 ( link với web site bên ngoài) 

※ Phải có thẻ My Number và trả lệ phí (120yên) 

 

◎ Xác nhận đồng ý khi tiêm chủng 

Việc tiêm chủng vắc-xin ngừa vi-rút corona chủng mới được khuyến khích chứ không phải là bắt buộc. 

Chúng tôi cung cấp các thông tin một cách đầy đủ, trên cơ sở đó việc tiêm chủng chỉ được tiến hành 

khi có sự đồng ý của người được tiêm chủng. Đối với người dưới 16 tuổi, theo nguyên tắc khi đi tiêm 

chủng phải có phụ huynh đi kèm và phụ huynh phải ký tên vào phiếu khám sức khỏe trước khi tiêm. 

 

◎ Nghi ngờ về các phản ứng phụ sau tiêm chủng 

 Các phản ứng phụ chủ yếu được kể đến là đau tại chỗ tiêm, đau đầu, đau cơ - khớp, mệt mỏi, ớn lạnh, 

sốt v.v ... Ngoài ra, cũng có trường hợp xảy ra các phản ứng phụ nghiêm trọng như sốc phản vệ. 

 Sau khi tiêm vắc-xin, nếu xảy ra các trường hợp cơ thể có biến đổi như phát sốt hay phù nề, trước 

tiên hết, hãy nhận tư vấn ở cơ quan y tế quen thuộc nhất như bác sĩ bạn thường đi khám bệnh hay bác 

sĩ tiêm chủng cho bạn v.v… Trường hợp bạn vẫn còn do dự không biết nhận tư vấn từ đâu, hãy gọi 

điện thoại cho “Trung tâm Tư vấn về phản ứng phụ” 

   

＜Trung tâm Tư vấn về phản ứng phụ của vắc-xin＞  

Số điện thoại: 050-3615-6941 (Từ 8:45 sáng đến 5:15 chiều )  

※Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nhật :  

Tư vấn mỗi ngày 

  Tiếng Thái, tiếng Nê- pan, tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng Tagalog, tiếng Idonesia, tiếng Hindi: 

Tư vấn ngày thường 

 

（Công bố thông tin: Tỉnh Miyagi／Biên tập・Biên dịch：MIA） 

Cập nhật: tháng 11 năm 2022 

 

https://mhlw.go.jp/content/000965437

