
Tiêm chủng vắc xin để ngăn

ngừa phát bệnh/ các triệu chứng trở nặng!

Phát hành tháng 5 năm 2021

Mục 

đích

Thực hiện các biện pháp phòng chống truyền nhiễm 
cả sau khi đã tiêm chủng

※ Tiêm chủng vắc xin là

Vui lòng quyết định tiếp nhận tiêm chủng sau khi 

đã hiểu rõ tác dụng của tiêm chủng và các phản ứng phụ

Phí tiêm chủng

Miễn phí
（Phí công toàn 

bộ）

Để quý vị an tâm tiêm chủng phòng ngừa vi 

rút corona chủng mới

Biện pháp phòng chống corona gắn kết tới tương lai

Mỗi người chắc chắn đều có 2 lần tiêm chủng

Vui lòng an tâm chờ thông báo

Đeo khẩu trang Rửa tay Tránh ra ngoài Tránh tụ tập
Lịch sự khi hắt 

hơi



【Về đặt hẹn tiêm chủng hoặc điểm tiêm chủng】 Vui lòng liên hệ quầy tư vấn địa 

phương nơi bạn sinh sống

Cần thiết khi tiêm chủng!
Vui lòng đừng quên mang theo.

Phiếu tiêm chủng

Phiếu 

thăm khám

【Vật cần mang theo khi 

tiêm chủng 】
３ loại giấy tờ

Giấy xác nhận 

nhân thân

３
２

１

Phải đặt

hẹn trước

Phải đặt hẹn để được tiêm chủng!

Nhất định hãy đặt hẹn tiêm chủng khi 

phiếu tiêm chủng được gửi tới nhà!

Phiếu thăm khám, phiếu tiêm chủng được gửi tới nhà

Đặt hẹn sau khi đã xác nhận phương thức đặt hẹn

Tại điểm tiêm chủng 

Vui lòng chờ tới khi phiếu được gửi tới

địa chỉ trên giấy tạm trú (juminhyo)



※ Trường hợp từng xảy ra mẫn cảm nặng đối với các thành phần vắc xin như   

polyethylene glycol,...

Các trường hợp sau không được tiếp nhận tiêm chủng

Phát sốt

rõ rệt

Các bệnh

cấp tính 

loại nặng 

Bệnh quá 

mẫn cảm

※

Quý vị tương ứng với các trường hợp sau cần 

chú ý khi tiêm vắc xin

Khác

・Những người máu khó đông

・Từng có các triệu chứng dị ứng 

trong vòng 2 ngày sau khi tiêm chủng

・Có tiền sử co giật

Suy giảm 

hệ miễn dịchBệnh thậnBệnh tim

Quý vị đang chữa trị các bệnh sau

Vui lòng liên hệ tới đường dây nóng người tiêu dùng 188 

(không có mã vùng) nếu quý vị cảm thấy kì lạ!

Chú ý lừa đảo dưới danh nghĩa tiêm chủng vắc xin

Hiện tượng lừa đảo giả danh chính quyền địa phương nói rằng “có thể 

tiêm chủng sớm” để lừa tiền hoặc thông tin cá nhân qua điện thoại hoặc 

thư điện tử đang xuất hiện ngày càng nhiều.

Vui lòng báo với y 

sĩ khi tiêm chủng

Bệnh gan Bệnh máu



Tham vấn liên quan tới các phản ứng phụ

Cửa sổ tư vấn tiêm chủng vắc xin vi rút corona tỉnh Saga

18:00～9:00

TEL 077-528-3588 TEL 077-528-3621

9:00～１８:00

FAX 077-528-4867Chúng tôi đồng thời tiếp nhận các câu hỏi liên quan tới chế độ hỗ trợ 

tiêm chủng.

24h/ ngày

Các triệu chứng có thể xuất hiện trong vài ngày sau khi tiêm chủng

※ Thường xuất hiện sau lần tiêm chủng thứ 2

Vui lòng kiên nhẫn quan sát tình hình 
do các triệu chứng trên sẽ hết trong vài ngày

Sưng, đau tại vết tiêm

Đau cơ, đau khớp

Đau đầu

Uể oải, ớn lạnh, phát sốt

Kéo dài khoảng 2 ngày từ ngày tiêm chủng

Kéo dài khoảng 1 ngày từ ngày sau ngày 

tiêm chủng

Kéo dài khoảng 1 ngày từ ngày sau ngày 

tiêm chủng

Kéo dài khoảng 1 ngày từ ngày sau ngày 

tiêm chủng

Nguồn: Tờ rơi giải thích các phản ứng phụ của Hiệp hội y sĩ

※ Có thể xuất hiện cảm giác mệt mỏi, 

buồn nôn hoặc tiêu chảy, nôn mửa

Nếu triệu chứng đau và sốt trở nặng

Quý vị có thể uống thuốc hạ sốt, giảm đau bán trên thị trường,

song nếu cảm thấy bất an xin vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ chuẩn trị 

hoặc các y sĩ, hiệu thuốc.

Nếu các triệu chứng tiếp diễn

Trước tiên xin vui lòng liên hệ tới cửa sổ tham vấn vắc xin của tỉnh.


