Untuk warga negara asing yang ingin mendapatkan vaksinasi COVID-19

•

POIN！

•

Kotamadya setempat sedang dalam proses
mengirimkan “Voucher Vaksinasi COVID-19 ” dan
“Pemberitahuan Vaksin COVID-19” (“Pemberitahuan
Vaksin COVID-19” terlihat seperti pada lampiran).
Anda TIDAK akan menerima Voucher Vaksinasi jika
alamat tempat tinggal Anda berbeda dari alamat yang
tertera pada kartu tempat tinggal Anda. Dalam kasus
seperti itu, harap segera pergi ke kantor kotamadya dan
selesaikan prosedur untuk mengubah alamat Anda.

① Mohon pastikan untuk membuka amplop yang Anda terima dari kotamadya
setempat yang bertuliskan “コロナ(COVID-19)” dan/atau “ワクチン(Vaksin)” dan
periksa dokumen terlampir.

COVID-19

Vaksin

BUKA

② Voucher Vaksinasi COVID-19 dikirim secara berurutan. Anda akan mendapatkan
gambaran tentang kapan Anda akan menerima Voucher Vaksinasi dengan memeriksa
pengumuman dari kotamadya (di situs web kotamadya, dll.).
③ Jika alamat tempat tinggal Anda berbeda dari alamat yang tertera pada kartu
tempat tinggal Anda, harap segera pergi ke kantor kotamadya dan selesaikan prosedur
untuk mengubah alamat Anda.
④ Saat Anda menerima Voucher Vaksinasi COVID-19, mohon melakukan reservasi dan
mendapatkan vaksinasi sesuai dengan isi “Pemberitahuan Vaksinasi COVID-19”.
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan tanyakan salah satu dari nomor (1) sampai
nomor (4) pada halaman berikut untuk klarifikasi lebih lanjut.

Badan Pelayanan Imigrasi
Pusat Bantuan bagi Penduduk Asing

Silakan tanyakan salah satu dari nomor (1) sampai nomor
(4) di bawah ini untuk pertanyaan apa pun yang mungkin
Anda miliki setelah menerima Voucher Vaksinasi COVID-19 .

Pertanyaan

(1) Kotamadya setempat
Hubungi nomor yang ada di bagian depan amplop.
(2) Pusat Panggilan Vaksin COVID-19 (Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan
Kesejahteraan)
Telepon : 0120-761-770 (bebas pulsa)
Jam buka: 9:00 - 21:00 (Hari Sabtu, Minggu, dan hari Libur Nasional tetap buka)
Bahasa : Jepang, Inggris, China, Korea, Portugis, dan
Spanyol:
9:00 - 21:00
Thailand:
9:00 - 18:00
Vietnam:
10:00 - 19:00
(Referensi) Layanan konsultasi telepon yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan,
Tenaga Kerja dan Kesejahteraan untuk masalah terkait COVID-19 selain vaksinasi
COVID-19
• Untuk COVID-19 hubungi kantor di Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan
Kesejahteraan
Telepon : 0120-565-653 (bebas pulsa)
Jam buka: 9:00 - 21:00 Hari Sabtu, Minggu, dan hari Libur Nasional
tetap buka)
Bahasa : Jepang, Inggris, China, Korea, Portugis, dan
Spanyol:
9:00 - 21:00
Thailand:
9:00 - 18:00
Vietnam: 10:00 - 19:00

(3) Pusat Bantuan bagi Penduduk Asing FRESC Meja Bantuan
Telepon : 0120-76-2029 (bebas pulsa)
Jam buka : 9:00 - 17:00 (hanya hari kerja)
Bahasa : Jepang, Inggris, China, Korea, Portugis,
Spanyol, Thailand, Vietnam, Filipina,
Kamboja, Nepali, Indonesia,
Myanmar, Mongol, Perancis, Sinhala,
Urdu, dan Bangla
(4) Meja Konsultasi Regional (Situs Portal Untuk Mendukung Kehidupan Warga Asing)
・Bahasa Jepang https://www.moj.go.jp/isa/content/930004512.pdf
かね

・Bahasa Inggris https://www.moj.go.jp/isa/content/930005173.pdf
* Harap dicatat bahwa bahasa yang tersedia bervariasi tergantung pada meja konsultasi.

Silakan juga merujuk ke “Navigasi Vaksin Virus Corona”.
Alamat situs web “Navigasi Vaksin Virus Corona”: https://v-sys.mhlw.go.jp
• Jika Anda tidak dapat menemukan institusi layanan kesehatan atau lokasi vaksinasi yang
tersedia, silakan hubungi kantor kotamadya setempat.
• Harap dicatat bahwa Anda tidak dapat membuat reservasi di situs web Navigasi Vaksin
Virus Corona.

Harap gunakan materi yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan,
Tenaga Kerja dan Kesejahteraan hanya sebagai panduan.
Pemberitahuan yang akan Anda terima dari pemerintah kotamadya
Anda mungkin tidak sama dengan materi ini.

Harap gunakan materi yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan,
Tenaga Kerja dan Kesejahteraan hanya sebagai panduan.
Pemberitahuan yang akan Anda terima dari pemerintah kotamadya
Anda mungkin tidak sama dengan materi ini.

