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《PHÒNG CHỜ》
Là trạng thái khi lượng truy cập quá đông.

◎ Lưu ý：Không đóng trình duyệt, hoặc nhấn nút「戻る」

Giữ nguyên trạng thái như màn hình trên và chờ.
※Nếu bạn nhấn thao tác cập nhật hoặc quay lại ở lúc này, bạn sẽ phải thực hiện lại từ đầu.

Khi lượng truy cập đông, màn hình sẽ tự động chuyển sang chế độ chờ.
Khi đến lượt, màn hình sẽ tự động chuyển sang mục đặt lịch tiêm.
Vui lòng không nhấn thao tác cập nhật hoặc nút「戻り」
Hãy giữ nguyên trạng thái trên màn hình và chờ.
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《TRANG ĐẦU》
Các thông báo sẽ được hiển thị ở trang đầu. Vui lòng đọc kỹ.

◎ Lưu ý: Hãy chuẩn bị phiếu tiêm.

① Người trên 16 tuổi...
＊Lưu ý, Bạn cần phải trên 18 tuổi để đặt lịch tiêm mũi 3

Di chuyển đến màn hình đăng ký.Hãy chuẩn bị phiếu tiêm để nhập số phiếu tiêm.

＊Trường hợp lượng truy cập quá đông,
có thể sẽ bị quay lại phòng chờ《待合室》.
Hãy giữ nguyên trạng thái trên màn hình và chờ đến lượt.

3

/ 14

《ĐIỀN NGÀY SINH・SỐ PHIẾU TIÊM》

① Nhập số phiếu tiêm.
Dãy 10 số, không cần nhập ( - ).
（ví dụ）1234-567-890 ⇒ 1234567890

② Nhập ngày sinh theo thứ tự (năm/tháng/ngày)dãy 8 số theo lịch
dương.
（ví dụ）昭和21年(1946年)3月1日 ⇒ 19460301

③ Sau khi nhập ngày sinh và số phiếu tiêm, hãy bấm nút【次へ】
Trường hợp số phiếu tiêm, ngày sinh bị sai, sẽ xuất hiện dòng chữ dưới đây.
Hãy kiểm tra lại thông tin đã nhập.
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《ĐĂNG NHẬP ĐẶT LỊCH TIÊM LẦN 1》
Vacxin sẽ được tiêm 2 lần.
Trước tiên, hãy đặt lịch tiêm lần 1.
Sau khi kết thúc đặt lịch tiêm lần 1, hãy tiếp tục đặt lịch tiêm lần 2.

①

Nhấn nút【予約登録】để dặt lịch tiêm lần 1.
Màn hình sẽ tự động chuyển sang chọn địa điểm tiêm.

Chọn địa điểm tiêm

②

Chọn 1 trong 2 địa điểm nơi bạn muốn đến tiêm.
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《ĐĂNG NHẬP

ĐẶT LỊCH TIÊM LẦN 1》

予約枠選択

空いている予約枠の検索をします。

③

④

Chọn lịch tiêm, sau đó nhấn nút【検索】

Chọn ngày hiển thị dấu「〇」

＜Lưu ý＞
Dấu「×」cũng sẽ hiển thị ở các ngày bạn chưa đủ 16 tuổi.

・ Ghi chú

〇 →「Khung giờ này đang trống」… Đặt lịch được
× →「Khung giờ này đã kín lịch tiêm」… Không đặt lịch được
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《ĐĂNG NHẬP
Lên lịch tiêm.

ĐẶT LỊCH TIÊM LẦN 1》
Kiểm tra tình hình lịch tiêm, chọn khung giờ trống rồi đăng ký.

⑤ Lựa chọn khung giờ có tình hình lịch tiêm là
〇 hoặc △

・ Ghi chú

〇 →「Khung giờ này đang trống」… Đặt lịch được
△ →「Khung giờ này còn ít chỗ trống」… Đặt lịch được
× →「Khung giờ này đã kín lịch tiêm」… Không đặt lịch được

Ở bước này, vẫn chưa xác nhận chắc chắn có lịch trống. Khi chuyển sang bước tiếp theo,
sau khi nhấn nút 【予約】, có khả năng khung giờ đặt lịch sẽ bị kín, không thể đặt lịch.

◎ Lưu ý：Không đóng trình duyệt, hoặc nhấn nút quay trở lại「戻る」
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《ĐĂNG KÝ

ĐẶT LỊCH TIÊM LẦN 1》

Kiểm tra lại nội dung đặt lịch

⑥ Quay trở lại trang trước

⑦

Quay trở lại trang trước
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⑧

Đã đặt lịch tiêm lần 1.
Vui lòng đọc kỹ mục chú ý một lần
nữa.

◎ Lưu ý：Sau khi kết thúc đặt lịch tiêm lần 1, Hãy tiếp tục đặt lịch tiêm
lần 2.
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《ĐĂNG KÝ

ĐẶT LỊCH TIÊM LẦN 2》

Màn hình hiển thị sau khi đặt lịch tiêm lần 1 xong.

① Kiểm tra trạng thái của ĐẶT LỊCH TIÊM LẦN 1 đã thành「予約済み」hay chưa.
Nếu không thấy có sai sót hãy nhấn nút【予約登録】để đặt lịch tiêm lần 2.
Nếu nuốn thay đổi nội dung đặt lịch, nhấn nút【予約変更】.
Nếu muốn hủy đặt lịch, nhấn nút【予約キャンセル】.

Màn hình hiển thị sau khi kết thúc đặt lịch tiêm lần 2.

②

Màn hình hiển thị sau khi kết thúc đặt lịch tiêm lần 2.
Kiểm tra lại nội dung.
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《予約登録

３回目の予約》

①

Nút【予約登録】sẽ hiện thị cho người có phiếu tiêm mũi 3.
Cách đăng ký tương tự như lần 1. Hãy tham khảo trang số 5.
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《THAY ĐỔI LỊCH TIÊM》

①

Nhấn nút【予約変更】để thay đổi lịch tiêm.
Màn hình sẽ tự động chuyển về mục đặt lịch.

Màn hình hiển thị mục đặt lịch.

②

Các thao tác dưới đây tương tự như lúc đăng ký.
＊Vui lòng tham khảo trên trang 6.
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《HỦY LỊCH TIÊM》
Lưu ý: Khi lệnh hủy lịch tiêm đã được xác nhận, bạn không thể xóa lệnh hủy lịch tiêm được.

①

Nhấn nút【予約キャンセル】để hủy lịch tiêm.
Màn hình sẽ tự động quay lại mục đăng ký.
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《HỦY LỊCH TIÊM》
Màn hình hiển thị đã hủy lịch tiêm.

② Nhấn nút「閉じる」để quay trở lại
trang trước.

③ Nhấn nút「キャンセル確定」
Lệnh hủy lịch tiêm sẽ hoàn hành sau khi nhấn nút
「キャンセル確定」

④ Hoàn thành lệnh hủy lịch tiêm.
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