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 【Sa mga Dayuhan na naninirahan sa Yamaguchi Prefecture】 

  Libreng abiso tungkol sa pagbabakuna laban sa impeksyon sa coronavirus  

Ang pagbabakuna ay para rin sa mga dayuhan. Libre walang bayad. 

 

           Daloy ng pagbabakuna                                    
 
（1）Ang pag-abiso sa pagbabakuna (injection tiket , slip ng pagsusuri atbp.) 

 Ay ipapadala sa pamamagitan ng koreo mula sa munisipalidad.  
Ang oras ng abiso at ang oras ng pagbabakuna ay magkakaiba depende sa munisipalidad. 

Mangyaring itagong mabuti ang natanggap na abiso hanggang sa dumating ang pagbabakuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）Pewedeng sa telepono o sa internet sa pagbabakuna para sa reserbasyon  

＊Alituntunin, Magpabakuna sa lungsod kung saan ka nakatira. 

Mayroong (indibidwal na pagbabakuna) na inokasyon sa bawat institusyong medikal at (group vaccination)  

na inokulasyon sa lugar na itinakda ng munisipalidad. 

Mangyaring basahin mabuti ang paunawa mula sa munisipyo tungkol sa paraan ng pagpapareserba at ang 

lugar at oras kung kailan ka makapag-bakuna. 

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa sentro ng konsulta sa 

pagbabakuna (kalakip na sheet) ng munisipyo kung saan ka nakatira. 

 

 

Ang kabuuan ay gawa sa mga sticker. 

Mangyaring dalhin ito sa site ng vaccination  

nang hindi ito tinatanggal. 

Injection ticket Slip ng pagsusuri 

Pagbabakuna ng bawat munisipalidad 

Nasa kanan ang sobre ng abiso 

Mangyaring suriin kasama ang QR 

code. 

Sumangguni sa pagsasalin ng wikang  

banyaga,ipinadala mula sa munisipyo, 

Punan ang slip ng pagsusuri. 

Pagsasalin ng wikang banyaga huwag sulatan  

ang sample. 
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（3）Bago pumunta sa pagbabakuna sagutin ang (slip ng pagsusuri) sa Japanese 

Ang sumusunod na impormasyon ay nai-post sa website ng Ministry of Health, Labor and Welfare 

(impormasyon sa maraming wika tungkol sa pagbabakuna). 
Mangyaring mag-access mula sa QR code sa kanan at gamitin ito bilang isang sanggunian 
para sa pagpunan ng pre-examination slip at vaccination.  
 

■「Slip ng pagsusuri」Pagsasalin ng wikang banyaga  

■ Gawa ng Pfizer・Description of Moderna vaccination 

＊Mangyaring tiyaking sagutin ang (slip ng pagsusuri) na ipinadala mula sa munisipyo. 

Pagsasalin ng wikang banyaga huwag sulatan o sagutin ang sample. 

 

（4）Magpabakuna (Sa unang beses)  

■ Tiyaking dalhin ang mga item na nasa sa iyo kapag magpapabakuna ka.  

Kung nakalimutan mo ito, hindi mo magagawang magpatingin sa doctor. 
 
① Injection ticket (tiket sa kupon): Huwag ihiwalay  

② Slip ng pagsusuri: Siguraduhing sulatan nang maaga 

③ Identity verification documents: Residence card, driver's license,  

health insurance card, etc 
 
■ Tiyaking magsuot ng damit na madaling mailantad ang iyong mga balikat sa pagbabakuna. 

■ Mangyaring mag-mask. 

■ Kung mayroon kang isang (notebook sa medisina), mangyaring dalhin ito. 

 

（5）Magpabakuna (Sa pangalawang pagkakataon) 

Kapag nabakuhanan ng bakunang Pfizer：Mga 3 linggo pagkatapos ng unang vaccination 

Kapag nabakuhanan ng bakunang Moderna：Mga 4 na linggo pagkatapos ng unang vaccination 

＊Siguraduhing ang vaccine ay parehong bakuna sa unang pagkakataon at sa pangalawang pagkakataon. 
 
 

                                                               

Ito ay isang libreng counter ng konsulta na itinakda ng Yamaguchi Prefecture  

at ng Yamaguchi International Association. 
Kung mayroon kang anumang mga problema o hindi maunawaan, 
mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa amin. 

 

>> Kapag sa palagay mo ay nahawahan ka ng isang bagong impeksyon sa coronavirus 

Konsultasyon / sentro ng konsulta sa impeksyon sa Coronavirus [Yamaguchi Prefecture] 

#7700 o kaya naman 083-902-2510（24 hours a day, 20 ang mga wika） 

＊Kung mayroon kang sintomas ng hinihinalang impeksyon tulad ng lagnat o ubo, pigilan ang paglabas, 

Mangyaring makipag-ugnay sa iyong GP o consultation / consultation center. 

>>Kapag nais mong kausapin ang isang parmasyutiko tungkol sa pagbabakuna 

Coronavirus Infectious Disease Vaccination Specialised Consultation Center [Yamaguchi Prefecture] 
 

083-902-2277（24 hours a day, 20 ang mga wika） 

>>At iba pa,kung may konsulta maliban sa nabanggit 

Yamaguchi Foreigner General Counselling Center [Yamaguchi International Association]  

083-995-2100（Martes～Sabado 8:30～17:15, 20 ang mga wika） 

yiea.soudan1       yiea.soudan21 

 


