Trình tự đặt lịch trên trang web tiếp nhận đặt chỗ
〖Về cách thức đặt lịch〗
１.Truy cập vào đường dẫn trên phiếu tiêm chủng(URL→https://v-yoyaku.jp/232050-handa)
２.Nhập「mã số tiêm chủng」 và 「mật khẩu」 có ghi trên phiếu tiêm chủng để
Đăng nhập

Đặt lịch trên Web
👈 Từ đây
10 ケタの番号
４ケタの番号

Mã số tiêm chủng:0000000000(10 ký tự)
Mật khẩu :0000(4 ký tự)

３. Đăng ký địa chỉ Mail
※ Thư sẽ được gửi đến Mail đã hoàn thành đăng ký địa chỉ tại đây

４.Truy cập vào đường dẫn trong Mail được gửi đến, đăng nhập lại.
※Sau khi truy cập, màn hình để nhập thông tin cá nhân sẽ được hiện ra nên

Chú ý！

hãy nhập vào

Khi đăng nhập màn hình để thay

５.Đặt lịch từ trang cá nhân

đổi mật khẩu sẽ được hiện ra nhưng
nếu ấn vào phím để nguyên cột
trống thì vẫn có thể đăng nhập bằng
mật khẩu y như lúc phát giấy

６．Click vào 「接種会場の選択」 để chọn hội trường tiêm chủng
Có thể tìm kiếm bằng tên cơ sở y tế muốn tiêm chủng, hội trường tiêm chủng tập thể hoặc là từ địa chỉ, ngày tháng
Trường hợp không nhập gì đã tìm kiếm thì toàn bộ hội trường tiêm chủng sẽ được hiện ra.

※Chọn hội trường muốn tiêm chủng, ấn vào 「この接種会場を予約 Đặt lịch hội trường tiêm này」 sẽ chuyển tới
lựa chọn ngày giờ.
７．Sau khi chọn hội trường tiêm chủng , click vào 「接種日時の選択 chọn ngày giờ tiêm chủng」 để xác nhận tình
trạng còn trống chỗ, lựa chọn ngày tháng mà còn lịch trống.
※Tình trạng trống chỗ được biểu thị bằng 「〇・△・×」. Hãy chọn lịch trình còn trống chỗ.
８.Lựa chọn ngày giờ đặt hẹn. （Tình trạng trống chỗ của ngày giờ đã lựa chọn sẽ được hiển thị）

９.Xác nhận nội dung hẹn , tích vào ô 「１回目接種の予約を選択した内容で申し込む Đăng ký nội dung đã chọn của
đặt lịch tiêm chủng lần 1」 rồi ấn 「予約を確定する quyết định đặt lịch」
Sau đó thì mail hoàn thành đặt lịch sẽ được gửi đến, hoàn thành việc đặt lịch.

Người đặt lịch tiêm chủng tập thể tại bệnh viện
Handa(vắc-xin Moderna) thì thao tác đặt lịch
chỉ đến đây thôi.
Tại trang cá nhân dù chỉ viết ngày đặt chỗ lần
1 nhưng khi đặt lịch lần 1 thì cũng đã chắc
chắn được xếp lịch lần 2. Ngày tiêm chủng
lần 2 sẽ sau ngày tiêm chủng lần 1 là 4 tuần
ở cùng giờ tiêm.
Việc đặt lịch lần 2 thì tại thành phố Handa sau
đặt lịch khoảng 1 tuần thì Mail hoàn thành đặt
lịch sẽ được gửi đến.

☆Việc đặt lịch lần 2 là đặt lịch lại 1 lần nữa từ trang cá nhân với trình tự giống với lần thứ 1.
「2 回目接種の予約を選択した内容で申し込む Đăng
ký nội dung đặt chỗ đã chọn của đặt lịch tiêm chủng lần 2 」 .
Khi đặt lịch lần 2 thì nhất định hãy tích vào

☆Có thể đặt lịch cho nhiều người cùng lúc※Cần phiếu tiêm chủng của người đăng ký.
(1)Từ phần 「追加登録 đăng ký thêm」 thì đăng ký 「Mã số tiêm chủng」「ngày tháng năm sinh」「tên」 của người
muốn đăng ký.

Có chỗ để đăng ký tên
Vui lòng nhập chính xác

(2)Tích vào Người muốn đăng ký cùng điều kiện đã chọn(hội trường・ngày giờ) rồi quyết định lịch hẹn.
※Trường hợp người khác muốn đặt lịch khác hội trường, khác ngày giờ thì hãy đăng ký thay đổi từ chỗ chọn hội
trường tiêm chủng

〖Về việc thay đổi lịch hẹn〗
１. Truy cập vào trang web tiếp nhận đặt lịch, đăng nhập.
２. Thay đổi lịch hẹn từ mục 「予約・変更する đặt lịch・thay đổi」 trên trang cá nhân.
Trường hợp tiêm chủng tập thể thì

Trước 3 ngày
Trường hợp tiêm chủng cá nhân
（cơ sở y tế）thì

Trước 7 ngày

３. Xác nhận tình trạng còn trống chỗ của hội trường tiêm đã chỉ định; chỉ định ngày giờ , lịch hẹn muốn thay đổi rồi
tích vào mục 「１回目接種の予約を選択した内容に変更する thay đổi nội dung đã chọn của đặt lịch tiêm chủng lần
1」 rồi quyết định lịch hẹn.
※Nếu khi thay đổi lịch hẹn tiêm chủng lần 1 thì lần thứ 2 cũng tự động bị hủy nên hãy chú ý nhé.
（Vì khoảng cách giữa 2 lần tiêm đã được quyết định nên trường hợp đã đăng ký lần 2 rồi thì cũng cần đăng ký lại）

〖Về việc hủy bỏ lịch hẹn〗
１. Đăng nhập trang web đặt chỗ, mở trang cá nhân
２. Có thể hủy bỏ lịch hẹn từ mục 「予約を取り消す hủy bỏ lịch hẹn」 trên trang cá nhân.
Trường hợp tiêm chủng tập thể thì

Trước 3 ngày
Trường hợp tiêm chủng cá nhân
（cơ sở y tế）thì

Trước 7 ngày

３. Ở lịch hẹn muốn hủy thì tích vào キャンセル rồi hủy bỏ lịch hẹn 予約をキャンセル

※Nếu hủy bỏ lịch hẹn lần 1 thì lần thứ 2 cũng sẽ tự động bị hủy bỏ.

〖Trường hợp muốn thay đổi mật khẩu〗
１. Có thể thực hiện thay đổi mật khẩu từ mục 「アカウント情報変更 thay đổi thông tin cá nhân」 trên trang cá nhân.

２.Nhập tên, số điện thoại, địa chỉ (※là mục bắt buộc). Ở cột thay đổi mật khẩu thì nhập 「mật khẩu cũ」 「mật khẩu
mới」 để đăng ký
※Các thay đổi khác cũng có thể thực hiện được từ mục 「アカウント情報変更 thay đổi thông tin tài khoản」

〖Trường hợp quên mật khẩu〗
１. Có thể thực hiện việc phát hành lại mật khẩu từ mục 「パスワードを忘れた場合はこちら nếu quên mật khẩu thì tại
đây」 trên giao diện đăng nhập.

２. Nhập địa chỉ Email đã đăng ký từ khi đăng nhập lần đầu , mã số tiêm chủng, ấn phím gửi mail

３. Thông báo về mật khẩu ban đầu sẽ được gửi đến địa chỉ Email đã đăng ký.
Có thể đăng nhập lại bằng 「mã số tiêm chủng」 và 「mật khẩu」

