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 ۱۹-مراحل واکسیناسیون کووید
 

   . کرد قیتزر گانیرا بطور توانی م را ۱۹-کووید واکسن

آزاد شده اند و غیره،  نیز می  بازداشتگاه اداره ی مهاجرتندارند، مانند کسانی که بطور موقت ازبرگه ی سکونت خارجیانی که 

 توانند واکسن بزنند.
 

  " از طرف شهرداری به دست شما خواهد رسید.۱۹-" برگه ی واکسیناسیون ) کوپن ( " و " اطالعیه ی واکسیناسیون کووید- ۱

 

 زمان دریافت برگه ی واکسیناسیون، بسته به منطقه و سن متفاوت است. 

 ندارند، چیزی که بتوان از روی آن آدرسشان رامتوجه شد، به شهرداری منطقه ی سکونت  برگه ی سکونتخارجیانی که 

 خود نشان دهند و با آنان مشورت نمایند. 
 

  ("۱۹-کار و رفاه}کرونا واکوچین نابی{ "جهت یابی واکسن کوویدنمونه ی برگه ی واکسیناسیون ) منبع: وزارت بهداشت، 

 

 برای نوبت اول واکسیناسیون وقت بگیرید.)رزرو کنید(- ۲
 واکسن دوبار تزریق می شود.درابتدا، برای بار اول واکسیناسیون وقت بگیرید.

 

 >روش رزرواسیون<

 درصورت تزریق واکسن در مکانی که شهرداری تعیین کرده است: 
 برای رزرو، درقسمت رزرواسیون وبسایت شهرداری اقدام به رزرو کنید، و یا با مرکز تلفن شهرداری تماس بگیرید. 

 و شماره ی مرکز تلفن شهرداری بر روی اطالعیه واکسیناسیون نوشته شده است. QRکد نشانی اینترنتی سایت رزرو،
 

 دیبزن واکسن دیخواهی م( دیوری م شهیهم کهی مارستانیب مانندی )پزشک موسسات در اگر: 

 روش رزرو، بسته به شهرداری هر محل متفاوت است. لذا لطفا به اطالعیه و یا صفحه ی اصلی وبسایت شهرداری 

 مراجعه بفرمایید.

 یک روش، رزرو مستقیم در یکی از موسسات پزشکی )از طریق صفحه ی اصلی آن موسسه یا تلفن( است 

 و دیگری رزرو دروبسایت یا مرکز تلفن شهرداری. 
 

 می توانید موسسات پزشکی که واکسیناسیون انجام می دهند را در وبسایت های زیر پیدا کنید.

 sys.mhlw.go.jp/search-https://v/ :ژاپنی

 hlw.go.jp/en/searchsys.m-https://v/ :انگلیسی

 

 . بعالوه، ممکن است بعدها، بتوانید در محل کار یا دانشگاهی که می روید، واکسن بزنید

 شماره برگه ی واکسیناسیون

 )برای رزرو کردن استفاده می شود(

 برگه ی واکسیناسیون
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 .دینده انجام رزرو مکان کیاز شیب در دیباش مراقب لطفا *

 . کند رییتغ نام ثبت مراحل بیترت و روش ببعد، نیازا که دارد احتمال* 

 

 نوبت اول واکسیناسیون را دریافت کنید.  -۳

 مه ، کارت مای نامبر وغیره(: کارت اقامت، گذرنالوازم مورد نیاز: برگه ی واکسیناسیون، اسناد تایید هویت )مانند

برای  برگه ی معاینه ی مقدماتی )که با برگه ی واکسیناسیون برای شما فرستاده می شود را از قبل پر کنید.

 چندزبانه، به سایت زیر مراجعه بفرمایید.( نسخه ی 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_tagengo.html 

 

                                   برای واکسیناسیون نوبت دوم وقت بگیرید.                                                              -۴

 

 واکسن نوبت دوم را بزنید.  -۵

                                                                                                                  

 واکسن تلقیح از پس احتیاطی اقدامات 

 دقیقه صبر کنید.  ۳۰تا  ۱۵پس از واکسیناسیون، در همان محلی که هستید، به مدت 
 

 ممکن است پس از تزریق واکسن، حالتان بد شود. 

 اگراین عالیم شدید باشد، یا پس از چند روزهم حالتان خوب نشود، با موسسه ی پزشکی مربوطه مشاوره نمایید. 
 

 اقدامات مربوط به کنترل و پیشگیری ازعفونت،مانند زدن ماسک وغیره رارعایت کنید.حتی اگر واکسن هم زده باشید،لطفا 
 

  سواالت 

 موارد کلی در مورد واکسن: 

  ۱۹-مرکزتماس وزارت بهداشت، کار و رفاه در مورد واکسن کووید 

  .(کندی م رشیپذ زین کشنبهی و شنبه و لیتعطی روزها ، گانیرا)  ۰۱۲۰۷۶۱۷۷۰

  ۲۱تا  ۹زبانهای ژاپنی، انگلیسی، چینی،کره ای، پرتغالی و اسپانیایی:  ازساعت 

  ۱۸تا  ۹زبان تایلندی: از ساعت 

  ۱۹تا  ۱۰زبان ویتنامی: از ساعت 

 ی ( ه وش شته اکوا  یتسو. " )دارم الزم مترجم من"  دییبگو لطفا. میکنی م صحبتی ژاپن ما ابتدا در* 
 

 درمورد نوبت گرفتن: لطفا با شهرداری منطقه ی محل سکونت خود مشورت کنید. 
 

 

                         منابع/ مراجع                                                                                                                 

「ワクチン 接種までの流れ 接種予約は」（NHK 新型コロナウイルス特設サイト） 

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/vaccine/flow/ 

 

「コロナワクチンナビ」（厚生労働省） 

https://v-sys.mhlw.go.jp/ 

 

「外国人住民向けにコロナワクチン情報発信。多言語コールセンターや 17言語でのお知らせも」 

（Buzz Feed） 

https://www.buzzfeed.com/jp/sumirekotomita/covid-vaccine-1 
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