
V  VI C TIÊM CH NG VACXIN 

 

Không b t buộc phải tiêm chủng ngừa coronavirus mới. Việc tiêm chủng chı ̉
được thực hiện khi có sự đ ng ý của người được tiêm chủng, sau khi đã cung 
c p đ y đủ thông tin. 
Những người được tiêm chủng sẽ được yêu c u tự chủ động tiêm chủng ,sau 
khi hi u rõ tác dụng của việc tiêm chủng, đ i với việc ngăn ngừa các bệnh 
truy n nhi m và nguy cơ phản ứng phụ. Việc chủng ngừa sẽ không được 
tiêm n u không có sự đ ng ý của người nhận. 
Vui lòng không ép buộc tiêm chủng tại nơi làm việc của bạn hoặc những 
người xung quanh bạn, và không phân biệt đ i xử với những người chưa 
được tiêm chủng. 
 

○ TH I GIAN B T ĐÀU TIÊM CH NG 

Thời gian tiêm chủng dự ki n từ ngày 17 tháng 2 năm 2021 đ n cu i ngày 4 

tháng 2 năm 2022. Ban đ u, việc tiêm phòng sẽ được ưu tiên cho nhân viên y 
t . Sau đó, dự ki n việc tiêm chủng sẽ được ti n hành theo thứ tự đ i với 
người cao tu i và những người m c bệnh ti m n. Việc tiêm chủng cho 
người cao tu i dự ki n sẽ b t đ u vào ngày 12 tháng 4 tại một s  thành ph  

trực thuộc trung ương. Ban đ u, s  thành ph  được tiêm chủng và s  người 
được tiêm phòng còn hạn ch , sau đó sẽ mở rộng d n s  lượng. 
 

○Đ I TƯỢNG TIÊM CH NG VÀ THU TỰ TIÊM CH NG 

Những người từ 16 tu i trở lên vào ngày tiêm chủng ,đủ đi u kiện đ  được 
chủng ngừa corona mới. Vì một lượng lớn v c xin sẽ được cung c p d n 

d n nên chúng tôi đặt ra thứ tự tiêm chủng nh t điṇh và ti n hành tiêm . 

Tại thời đi m này, chúng tôi dự ki n sẽ nhận được v c xin theo thứ tự sau. 
Ngoài ra, chúng tôi đang hướng tới việc đảm bảo s  lượng v c xin cho mọi 
người dân ,nên mong r ng những người chờ đ n lượt sẽ được tiêm v c xin 

l n lượt theo thứ tự. 
1. Nhân viên y t  v.v. 

2. Người cao tu i (những người đạt 65 tu i trong năm 2021và sinh trước 
ngày 1 tháng 4 năm 1957) 

3. Những người m c bệnh cơ bản không phải là người cao tu i và những 
người đang tham gia vào các cơ sở dành cho người cao tu i 

4. Những người khác 



Những người đang nghĩ đ n việc mang thai, đang mang thai, đang cho con 
bú hoặc những người đã bi ̣nhi m coronavirus mới cũng có th  được chủng 
ngừa. Đ  bi t chi ti t, vui lòng xem ph n hỏi & đáp (trang web của bộ y t , 

lao động và phúc lợi: bạn có th  xem thông tin b ng ti ng nhật, ti ng anh, 

ti ng trung (giản th  và ph n th ) và ti ng hàn b ng bản dic̣h máy). 
 

○S  L N TIÊM VÀ KHO NG CÁCH GI A CÁC L N TIÊM CH NG 

C n phải tiêm phòng hai l n. 

Thu c chủng ngừa Pfizer thường nhận được li u thứ hai 3 tu n sau li u đ u 

tiên. N u bạn còn hơn 3 tu n k  từ l n tiêm phòng đ u tiên, hãy tiêm v c xin 

thứ hai càng sớm càng t t. 

 

○ĐỊA ĐI M TIÊM CH NG 

Theo quy điṇh chung, chính phủ qu c gia sẽ nhận v c xin tại cơ sở y t  của 
thành ph  (điạ chı)̉ nơi có thẻ cư trú hoặc tại đi m tiêm chủng do thành ph  

đó cung c p. 

Vi ̣trí tiêm cụ th  sẽ được quy t điṇh từ bây giờ. Vui lòng ki m tra các m i 

quan hệ công chúng từ thành ph  nơi bạn s ng. 

Những người có các trường hợp sau đây được mong đợi có th  nhận v c-xin 

ở một nơi khác ngoài điạ chı ̉của họ. Thủ tục cụ th  sẽ được thông báo trong 
thời gian tới. 
● Những người nhận v c xin tại một t  chức hoặc cơ sở y t  khác với điạ chı ̉
nhập viện / nhập viện 
● Những người nhận v c-xin tại một cơ sở y t  đang được đi u tri ̣cho một 
bệnh ti m n 

● Những người s ng ở một nơi khác với điạ chı ̉của họ, hoặc những người là 
chuyên gia y t  

Ngoài ra, chúng tôi đang có k  hoạch thông báo cho bạn v  nơi tiêm chủng 
ch ng hạn như nơi làm việc của bạn. 
 

○CHI PHÍ TIÊM CH NG 

T t cả người dân, bao g m cả người nước ngoài, phải được tiêm chủng với 
toàn bộ chi phí công cộng. Khi s p đ n thời đi m tiêm chủng, các thành ph  

sẽ gửi thông báo tiêm chủng và phi u tiêm chủng cho bạn. 
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○ TH  TỤC NH N VACXIN 

Bạn sẽ được tiêm phòng theo các phương pháp sau. 
(1) Trước thời đi m tiêm chủng, bạn sẽ nhận được "phi u tiêm chủng" và 
"thông báo v  việc tiêm chủng corona mới" từ thành ph . 

(2) Vui lòng xác nhận xem đã đ n thời kỳ có th  tiêm chủng chưa. 
(3) Tìm cơ sở y t  hoặc điạ đi m tiêm chủng nơi bạn có th  nhận v c xin. 

(Tham khảo nơi bạn có th  nhận được dic̣h vụ tiêm chủng (Trang web của bộ 
y t , lao động và phúc lợi: Bạn có th  xem thông tin b ng ti ng nhật, ti ng 

anh, ti ng trung (giản th  và ph n th ) và ti ng hàn b ng bản dic̣h máy).) 
(4) Vui lòng đặt ch  qua điện thoại hoặc internet. 
(5) Khi nhận v c-xin, hãy nhớ mang theo "phi u tiêm chủng" và "gi y tờ xác 
minh danh tính (b ng lái xe, thẻ bảo hi m y t , v.v.)" được gửi từ thành ph . 

Ngoài ra, phí tiêm chủng hoàn toàn được tài trợ công khai (mi n phí 
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