
 

Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin để chứng minh về việc tiêm chủng vắc-xin phòng ngừa 

virus corona chủng mới, được cấp bởi Kenkozukurika（Fukuroi- shi kuno 2515-1）  

 

1.  Đối tượng có thể đăng ký 

 Người có đăng ký cư trú tại thành phố Fukuroi vào thời điểm được tiêm chủng vắc-xin, và 

người đang có dự định đi nước ngoài. 

2.  Cách đăng ký và cấp phát 

 Đăng ký qua đường bưu điện hoặc quầy tư vấn 

  Việc cấp giấy chứng nhận sẽ được gửi qua đường bưu điện trong khoảng 1 tuần kể từ khi 

nhận được đơn đăng ký.   

3.  Các giấy tờ cần thiết để đăng ký  

（１）Đơn xin cấp giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin phòng ngừa virus corona chủng mới. 

※ Có thể tải mẫu đơn đăng ký từ trang chủ của thành phố Fukuroi hoặc từ 

Kenkozukurika.  

（２）Bản copy hộ chiếu  

Bản copy có số hộ chiếu, bản copy thông tin cá nhân 

（３）Bản copy phiếu tiêm chủng, giấy chứng nhận tiêm chủng（tạm thời）hoặc hồ sơ tiêm 

chủng.  

（４） Bản copy giấy tờ xác minh danh tính  

        Bản copy giấy tờ có ghi địa chỉ để gửi trả như thẻ cư trú, bằng lái xe, thẻ bảo hiểm y 

tế, v.v... 

 （５）Phong bì để gửi trả  

        Hãy ghi tên người nhận và sau đó dán tem（84 yên nếu là phong bì tiêu chuẩn Teikei 

futo） 

■ Giấy tờ cần thiết trong một số trường hợp  

（６）Tên khác, họ khác, giấy tờ xác nhận biệt danh（Chỉ khi trong hộ chiếu có tên khác hoặc 

họ khác）  

  （７）Giấy ủy quyền（Chỉ khi người khác thay mặt người đó đăng ký） 

4.   Đăng ký. Thông tin liên hệ  

〒437-0061  Fukuroi- shi kuno 2515-1）  

Fukuroi- Shi Sogokenkosenta-Kenkozukurika  

Phụ trách giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin phòng ngừa virus corona chủng mới. 

℡ 0538-84-7813（Tổng đài tiêm chủng thành phố Fukuroi） 


