NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TIÊM VẮC XIN CORONA
Những người từ 16 đến 64 tuổi (bao gồm cả thực tập sinh) sống trong tỉnh đã được thông báo về chiến dịch tiêm chủng. Tùy
thuộc vào thành phố hoặc thị trấn bạn sống, có thể "sớm" hoặc "muộn” vì thế mọi người đừng nóng vội mà hãy đợi đến lúc
tiêm nhé.
Đầu tiên là mọi người sẽ nhận được “PHIẾU TIÊM CHỦNG” từ từng chính quyền địa phương
Thành phố Fukui : sẽ bắt đầu gửi phiếu tiêm chủng từ hạ tuần tháng 7 trở đi
Thành phố Sakai: Từ trung tuần tháng 7 sẽ gửi lần lượt theo độ tuổi từ độ tuổi 50 →40→30
Thành phố Echizen: Sẽ đồng loạt gửi phiếu tiêm chủng từ trung tuần tháng 6
Thành phố Sabae: Từ hạ tuần tháng 6 sẽ gửi lần lượt theo độ tuổi từ độ tuổi 50 →40→30
Thành phố Katsuyama: Từ trung tuần tháng 6 sẽ gửi lần lượt theo độ tuổi từ độ tuổi 50 →40→30
Thành phố Ono: Lịch gửi sẽ được quyết định vào cuối tháng 6 (khoảng tháng 7)
Thành phố Eiheiji: Từ thượng tuần tháng 7 sẽ gửi lần lượt theo độ tuổi từ độ tuổi 50 →40→30
Thị trấn Minamiechizen: phiếu tiêm chủng sẽ được gửi cùng một lúc vào khoảng 14/6
※ Chú Ý: Cũng có trường hợp, trước khi nhận được phiếu tiêm chủng mình sẽ nhận được phiếu điều tra về BỆNH NỀN
( có bệnh nền hay không). Khi nhận đã nhận được phiếu điều tra thì hay mang đến báo cáo với người dẫn được hướng dẫn
cách trả lời.
Thời gian bắt đầu tiêm chủng
Thành phố Fukui: Bắt đầu từ cuối tháng 7 sẽ ưu tiên tiêm cho người ở “ độ tuổi 60~64” “người có bệnh nền” v.v. Thành
phố Sakai: Bắt đầu từ hạ tuần tháng 7 sẽ ưu tiên tiêm cho những “người có bệnh nền” những người ở “ độ tuổi 60~64”
Thành Phố Echizen: Bắt đầu từ trung tuần tháng 7 sẽ ưu tiên tiêm cho người ở “ độ tuổi 60~64” “người có bệnh nền””
Thành phố Sabae: Ưu tiên cho "60-64 tuổi" và "người có bệnh nền", thời gian cụ thể chưa được công bố.
Thành phố Katsuyama: dự kiến "những người từ độ tuổi60~64" bắt đầu vào 11/7 và những người ở độ tuổi 20 sẽ bắt đầu
từ 19/9.
Thành phố Ono: Ưu tiên cho “những người từ độ tuổi 60~64”” người có bệnh nền”, thời gian cụ thể chưa được công bố
Thành phố Eiheiji: Từ Thường tuần tháng 8 sẽ bắt đầu Ưu tiên cho “ những người tự độ tuổi 60~64”” người có bệnh nền”,
Thị trấn Mianami Echizen: Từ 1/7 sẽ bắt đầu Ưu tiên cho “ những người tự độ tuổi 60~64”” người có bệnh nền”, v.v.
Khi phiếu tiêm chủng đã gửi tới nhà hãy mang đến cho người hướng dẫn đễ được tư vấn và đăng ký tiêm.
Cùng 1 công ty, nhưng sẽ căn cứ vào độ tuổi mà thứ tự nhận phiếu tiêm chủng cũng có thể khác nhau, thời gian tiêm chủng
cũng có thể khác nhau
Nội dung tin tức trên là thời điểm thường tuần của tháng 6 năm 2021. Vì thế nội dung cũng có thể sẽ bị thay đổi.

