
Hệ thống tiếp nhận đặt chỗ tiêm chủng vắc-xin phòng ngừa 
Corona chủng mới ở quận Koto

Lần đầu tiên, cần phải đăng ký địa chỉ email (xác thực hai bước)

1. Nhập “  (số Phiếu tiêm chủng)” và “  (Mật khẩu)” được ghi 
trên phiếu tiêm chủng vắc-xin và nhấn nút “  (Đăng nhập)”.

2. Nhập “  (Địa chỉ email)” và nhấn nút "  (Gửi 
email xác nhận)" để nhận email.

3. Mở URL được ghi trong email đã nhận, nhập lại “  (số Phiếu tiêm 
chủng)” và “  (Mật khẩu)”, và “  (Đăng nhập)”.

 * Ngay cả sau khi thay đổi mật khẩu, hệ thống cũng xác thực 2 bước bằng email.

Về việc đặt chỗ 
trên trang web

Vui lòng truy cập vào trang web đặt chỗ chuyên dụng bằng 
máy tính cá nhân hoặc điện thoại thông minh, sau đó đặt 
chỗ theo các bước sau.

*Từ quan điểm bảo mật, hệ thống khởi tạo mật khẩu của người đã 
sử dụng đặt chỗ trên Web lần thứ nhất và lần thứ hai. Xin cảm 
phiền đăng ký lại.

Tiêm chủng vắc-xin phòng ngừa Corona chủng mới 
- Quy trình đặt chỗ

Đăng nhập
(Đăng ký địa chỉ email)
Trên màn hình đăng nhập, 
nhập “  (số Phiếu tiêm chủng)” và 
“  (Mật khẩu)” được ghi trên phiếu tiêm 
chủng vắc-xin, và nhấn nút  (Đăng nhập).

* Sau khi đăng nhập, hãy đặt chỗ từ nút "3  (Đặt chỗ 
tiêm chủng lần thứ 3)".

Chọn địa điểm tiêm chủng
Sau khi tìm kiếm và chọn địa điểm tiêm chủng 
mong muốn thì lịch sẽ được hiển thị.

Chọn ngày giờ
Nếu bạn chọn ngày mong muốn từ lịch, bạn có 
thể kiểm tra tình trạng chỗ còn trống, vì vậy 
bạn có thể chọn thời gian mong muốn.

Xác nhận đặt chỗ
Vui lòng nhấn xác nhận đặt chỗ trên màn hình 

 (đăng ký đặt chỗ).
Nhất định hãy ghi chú lại để không quên ngày 
giờ đã đặt chỗ.
*Vui lòng làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hủy 

bỏ hoặc đặt chỗ lại. * Hình ảnh là minh họa. 
Có trường hợp thay đổi mà không có thông báo.

Ghi ở phía trên bên phải
của phiếu tiêm chủng

* Mật mã khởi tạo được thiết lập như sau đây.
Ví dụ) Trường hợp của người sinh ngày 1 tháng 4 năm 1941

19410401

接種日時の予約（変更）を行うにあたり、
以下の点にご注意ください。


