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〈 Về phương pháp đặt lịch tiêm chủng lần 3 〉 

1. Truy cập vào đường dẫn có trên phiếu chứng nhận đã tiêm chủng (URL→https://v-yoyaku.jp/232050-handa) 

2. Nhập「mã số tiêm chủng」và「mật khẩu ban đầu」có trên phiếu chứng nhận đã tiêm chủng rồi ấn「ログイン」 (đăng nhập) 

 

3. Đăng ký địa chỉ thư điện tử (email) 

Khi đăng nhập thì màn hình để gửi địa chỉ mail sẽ được hiển thị nên hãy nhập địa chỉ mail có khả năng nhận thư vào. 

Sau khi nhập địa chỉ、hãy nhấn vào 「確認メールを送信する Gửi mail xác nhận」. 

 

※しばらく待っても登録したメールアドレスにメールが届かない場合は Trường hợp dù bạn đã đợi 1 lúc mà vẫn chưa thấy mail được 

gửi đến địa chỉ mail đã đăng ký thì hãy nhấn vào 、「メールアドレスの入力に戻る quay lại để nhập địa chỉ mail」 

Quay lại trang lúc trước rồi thì hãy nhập địa chỉ mail một lần nữa. 

 

4. Truy cập vào đường dẫn được gửi đến trong mail mà đã đăng ký địa chỉ mail, đăng nhập lại một lần nữa. 

Nếu『マイページ 3 回目予約 trang cá nhân đặt lịch lần 3』 được mở ra thì hãy nhấn vào 「予約・変更する đặt lịch・thay đổi」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sốcó 4 ký tự 

Số có 10 ký tự 

Việc đặt lịch trên WEB là 

 👈 Từ đây  

 

Mã số tiêm chủng:0000000000(10 ký tự) 

Mật khẩu ban đầu:0000(4 ký tự) 

Chú ý！ 

Khi đăng nhập, màn hình để thay đổi 

mật khẩu sẽ được hiển thị nhưng nếu 

để cột trống ấn nút đăng ký thì sẽ có 

thể đăng nhập bằng mật khẩu như lúc 

được phát.  
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5. Nhấn vào「接種会場を選択 chọn hội trường tiêm chủng」、sau khi nhập tên cơ sở y tế muốn tiêm chủng hay địa chỉ, ngày tháng 、

nhấn vào 「検索 tìm kiếm」. 

Thêm dấu tích ở mục「選択 lựa chọn」、rồi nhấn vào「この接種会場を予約 đặt lịch hội trường tiêm này」 

                    

 

 

6. Xác nhận tình trạng trống lịch ở bảng lịch được hiển thị, chọn ngày giờ mong muốn . 

※Vì tình trạng trống chỗ được hiển thị bằng「〇・△・×」nên hãy chọn từ「〇」 hoặc là 「△」. 

              

7. Xác nhận nội dung đặt lịch, thêm dấu tích vào「3 回目接種の予約を選択した内容で申し込む đăng ký nội dung đặt lịch tiêm chủng 

lần 3 đã chọn」 rồi nhấn vào 「予約を確定する quyết định đặt lịch」  là hoàn thành đặt lịch. Nếu đã hoàn thành đặt lịch thì nội 

dung đặt lịch sẽ được hiển thị ở『trang cá nhân đặt lịch tiêm chủng lần 3』. Ngoài ra, email thông báo hoàn thành tiếp nhận đặt lịch 

sẽ được gửi đến địa chỉ mail đã đăng ký. 
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※Về trình tự đặt lịch thì khả năng thay đổi mà không báo trước là có. 

Về những thay đổi hoặc là trình tự thao tác khác thì chúng tôi xin đăng tải trên trang web nên mọi người hãy xác nhận nhé. 

HP：https://www.city.handa.lg.jp/hoken-c/kenko/kenko/wakuchin_yoyakuhoho.html 

https://www.city.handa.lg.jp/hoken-c/kenko/kenko/wakuchin_yoyakuhoho.html

