Về việc tiêm chủng vắc-xin ngừa COVID-19
〇Về ngày bắt đầu nhận đặt lịch

Đối tượng tiêm chủng

Ngày bắt đầu nhận đặt lịch tiêm chủng theo
tập thể (Kế hoạch)

Người từ 50 đến 59 tuổi
Người được sinh ra trong khoảng thời gian

Ngày 5 tháng 8 (Thứ Năm)

Ngày 2 tháng 4 năm 1962 ~ Ngày 1 tháng 4 năm 1972
Người từ 40 đến 49 tuổi
Người được sinh ra trong khoảng thời gian

Ngày 24 tháng 8 (Thứ Ba)

Ngày 2 tháng 4 năm 1972 ~ Ngày 1 tháng 4 năm 1982
Người từ 30 đến 39 tuổi
Người được sinh ra trong khoảng thời gian

Ngày 31 tháng 8 (Thứ Ba)

Ngày 2 tháng 4 năm 1982 ~ Ngày 1 tháng 4 năm 1992
Người từ 20 đến 29 tuổi

＊Tuy nhiên, với người 18 tuổi

Người được sinh ra trong khoảng thời gian

(Người được sinh ra trong khoảng thời gian

Ngày 2 tháng 4 năm 1992 ~ Ngày 1 tháng 4 năm 2002

Ngày 2 tháng 4 năm 2003 ~ Ngày1 tháng 4

Người từ 12 đến 19 tuổi

năm 2004)

Người được sinh ra trong khoảng thời gian

Ngày 5 tháng 8 (Thứ Năm)

Ngày 2 tháng 4 năm 2002 ~ Ngày 1 tháng 4 năm 2009
〇Địa điểm tiêm chủng tập thể

Khu vực tiêm Vắc xin tập thể Trước đây là cửa hàng thể thao thế giới Beisia Worlds Sports Ohira Mall
Thành phố Tochigi

(Đối diện cửa hàng CAINZ chi nhánh Ohira)
Địa chỉ：Ohiramachi Shimominagawa 2115-4, bên trong CAINZ mall
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Khu vực tiêm Vắc xin
tập thể TP Tochigi

〇Giờ tiêm chủng
Thứ Hai,Ba, Tư

10 giờ sáng ~12 giờ trưa

Thứ Bảy, Chủ nhật

2 giờ chiều ~ 6 giờ chiều

Ngày lễ
Thứ Năm, thứ Sáu

2 giờ chiều ~ 8 giờ chiều

〇Cách đặt lịch
① Đặt lịch qua mạng internet

Đặt lịch qua

Từ 8 giờ sáng ngày bắt đầu nhận

“Trang Web đặt lịch chuyên dụng”

đặt lịch

của Thành phố Tochigi

②Đặt lịch qua điện thoại

Tổng đài

Call center của

Thành phố Tochigi

Từ 9 giờ sáng ngày bắt đầu nhận

ĐT: 0282-21-2418

đặt lịch

(Ngày thường, từ 9 giờ sáng ~ 5 giờ chiều)

〇Về việc tiêm chủng theo cá nhân
Nếu bạn muốn tiêm chủng tại các cơ sở y tế trong Thành phố, hãy gọi điện thoại trực tiếp đến các cơ sở đó
theo số dưới đây.
Danh sách cơ sở y tế khu vực Tochigi
Bệnh viện Aoki

Số ĐT

Danh sách cơ sở y tế khu vực

Số ĐT

20-6022

◎Bệnh viện Hashimoto

22-5875

◎Bệnh viện mắt Aoki

22-4641

◎Phòng khám Yamakado

22-0765

◎Phòng khám Akimoto

29-1131

◎Phòng khám nội khoa nhi Yokoyama

24-8102

Phòng khám nội khoa Amagai

23-8333

◎Phòng khám nội, tim mạch Watanabe

21-7528

Phòng khám Ikemori

25-2577

Phòng khám nội Eguchi

20-2255

◎Phòng khám gia đình Ohira

43-7500

Bệnh viện Ohshima

23-2116

◎Bệnh viện Fujinuma

43-2233

25-2525

◎Phòng khám nội, ngoại khoa Morikawa

45-2225

Bệnh viện Kawaguchi

22-5752

Danh sách cơ sở y tế khu vực Fujioka

◎Phòng khám Kobayashi

25-8300

◎Phòng khám da liễu, tai mũi họng Okada

Phòng khám trẻ em Sakurai

24-5987

Danh sách cơ sở y tế khu vực Ohira

◎Bệnh viện Mochida
Danh sách cơ sở y tế khu vực Tsuga

Số ĐT

Số ĐT
67-3661
Số ĐT

◎Phòng khám Sunraizu

24-4702

◎Phòng khám Kassenba

29-1291

Phòng khám Suzuki

20-2200

◎Bệnh viện trung tâm Tsuga

27-8118

◎Bệnh viện Sekiguchi

25-2223

Danh sách cơ sở y tế khu vực Nishikata

◎Bệnh viện nội khoa Daimon

24-8131

Bệnh viện Takahashi

◎Phòng khám nội khoa nhi Takeda

29-1233

◎Trung tâm khám chữa bệnh Tochigi

25-3225

◎Bệnh viện trung tâm Tochigi

22-0057

◎Bệnh viện nội khoa Amagai

55-7811

Phòng khám Nakatsubo

20-5252

◎Phòng khám Eda

57-1234

Bệnh viện Nakano

22-0031

◎Bệnh viện Kumakura

55-8425

Bệnh viện nội khoa Nakamoto

27-2325

◎Bệnh viện Komatsubara

55-2026

◎Nội khoa Narita

22-3722

◎Phòng khám tai mũi họng/da liễu Shimada

55-1500

◎Phòng khám Nanba

24-7787

◎Phòng khám thận nội khoa Hashimoto

54-3377

◎Bệnh viện Nozaki

24-4809

◎Bệnh viện Matsunaga

55-8869

◎Bệnh viện Nishikata
Danh sách cơ sở y tế khu vực Iwafune

Số ĐT
92-7031
92-2323
Số ĐT

Bạn có thể tiêm chủng tại các bệnh viện được đánh dấu ◎ cho dù đó không phải là bệnh viện bạn thường tới
khám chữa .
【Liên hệ hỏi đáp, tư vấn】
Tổng đài tiêm chủng vắc xin COVID-19 Thành phố Tochigi (Đặt lịch, hủy lịch, tư vấn chung)

ĐT: 0282-21-2418
Thời gian tiếp nhận:

Ngày thường, từ 9 giờ sáng ~ 5 giờ chiều

