Ang reservation website ng bakuna mula sa internet ay nakasulat sa wikang Nihongo. Manyaring basahin ang paliwanag na ito at pagkatapos
ay magpareserba.Makakapagreserba din sa pamamagitan ng tawag.Manyaring tawagan ang call center.
【Yaizu city Vaccine Call Center】 TEL:050-5491-1249 （Nihongo,English,Portuguese）
【Yaizu city Multilingual Consultation Services for Vaccine】 TEL:092-687-3126 （Tagalog,Spanish,Chinese,Korean,Thai,Vietnamese,
Bahasa Indonesia,Nepalese,French,German,Italian,Russian,Malay,Myanmarese,Khmer,Mongolian,Sinhalese）

Paraan ng pagpapareserba mula sa reservation website
1. Mag-akses sa Reservation website
https://gvi-reserve.azurewebsites.net/yaizu/.
Sa website na ito ay maaaring makapagreserba ng
Group Vaccination(Shudan Sesshu) at ilang parsyal na
pagpapareserba ng Individual Vaccination(Kobetsu
Sesshu).

Lokasyon kung saan gagawin ang Group Vaccination(Shudan Sesshu)
・焼津文化会館（Yaizu Bunka Kaikan）(Sentro ng Kultura ng Yaizu)
・ふれあいギャラリー（Fureai Gyarari）(Galeria ng Pagkakaugnay sa Komunidad)
・大井川保健相談センター（Oigawa Hoken Sodan Senta）(Sentro ng Konsultasyon sa Kalusugan sa Oigawa)

Institusyong Medikal para sa Individual Vaccination
Kumpirmahin ang website page sa ibaba para sa talaan ng mga Institusyong
Medikal kung saan makakapagbakuna ng Individual Vaccination.
https://www.city.yaizu.lg.jp/corona/wakutin.html
1

2. Basahin ang mga paalala
Pagkatapos ay pindutin ang 予約する（Magpareserba）.
※Kailangan ang impormasyon ng numero ng kupon ng pagpapabakuna at
araw ng kapanganakan upang makagawa ng reserbasyon.

Numero ng kupon sa bakuna（Nakasulat sa kupon at nagsisimula sa 0（10 numero）

Araw ng Kapanganakan

Magpareserba
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Numero ng
kupon

Araw ng
Kapanganakan
Log in

３．I-type ang「接種券番号」（Numero ng kupon）na nakasulat sa ipinadala na kupon ng bakuna mula sa Pamahalaan ng Lungsod
at ang「生年月日」
（Araw ng Kapanganakan）. Pagkatapos ay pindutin ang ログイン（Log in）.
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Kinumpirma ko ang mga alintuntunin sa itaas.

Magpareserba

4.

Lagyan ng tsek ☑ ang「上記事項について、確認しました」（Kinumpirma ko ang mga alintuntunin sa itaas）.
Pagkatapos ay pindutin ang「予約する」（Magreserba）.

Mga dapat kumpirmahin tungkol sa reserbasyon
⚫

⚫

Sa mga taong mayroong underlying disease o nakakabahalang karamdaman ay kinakailangan nilang kausapin ang pinupuntahang doktor bago
gumawa ng reserbasyon para sa bakuna. Hanggang lamang sa huling araw bago ang araw ng pagtanggap ng bakuna maaaring baguhin ang
reserbasyon o ikansela ito. Kapag lumagpas sa nasabing araw ay dapat tumawag sa「Yaizu city Vaccine Call Center」
（050-5491-1249）.
Kailangan ng 2 dosis ng iniksyon ang COVID-19 vaccine. Ang reserbasyon naman ay gagawin kada isang dosis. Ang pagpapareserba sa 2 dosis ng
bakuna ay maaaring gawin matapos matanggap ang 1 dosis ng iniksyon.
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Huwag kakalimutan magsuot ng mask sa inyong pagpunta sa lokasyon ng pagbabakunahan.

5. Magpareserba para sa 1 dosis ng bakuna.
Pindotin ang「接種会場一覧から予約」
(Magpapareserba mula sa talaan ng lokasyon
ng pagbabakuna).

Gawin ang pagpapareserba para sa 1 dosis ng bakuna.

Magpapareserba mula sa talaan ng lokasyon ng pagbabakuna
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Araw

Sentro ng Kultura ng Yaizu

Galeria ng Pagkakaugnay
sa Komunidad

Sentro ng Konsultasyon
sa Kalusugan sa Oigawa

6. I-click ang nais piliin na araw mula sa lokasyon ng pagbabakunahan.
「－」
・・・Hindi araw ng pagbbibigay bakuna.
「×」
・・・ Puno ang reserbasyon.
「〇」
・・・Maaaring makapagreserba.
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I-type ang pangalan ng taong
nais magpabakuna. (Kailangan)

I-type ang e-mail address ng
taong nais magpabakuna.
I-type ang contact number ng taong
nais magpabakuna. (Kailangan）

※Walang 「-」 hyphen
(Halimbawa:05054911249）

I-type ang「氏名」(Pangalan),「電話番号」(Contact number)「メールアドレス（Sariling desisyon kung lalagyan o hindi）」(E-mail address).
Pagkatapos ay i-click ang kolumna ng nais piliin na oras at araw.
※Kapag nilagyan ng e-mail address kayo ay makakatanggap ng confirmation e-mail patungkol sa nilalaman ng reserbasyon at paalalang 7
e-mail bago ang araw ng pagbabakuna.
7.

8.

Kumpirmahin ang nilalaman ng reserbasyon（Lokasyon,araw,oras）.
Pindutin ang はい（Oo）kapag tama lahat.
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9. Natapos na ang pagpapareserba.
Manyaring kumpirmahin ang nilalaman ng
sariling reserbasyon at mga alituntunin.
Pindutin lamang ang「予約キャンセル」
(Ikansela ang Reserbasyon) kung nais
hindi ipatuloy ang pagpapareserba.

Kategoriya ng Reserbasyon（1 dosis ng bakuna,2 dosis ng bakuna）

Araw at Oras ng Reserbasyon

Pinareserbang lokasyon ng pagbabakuna

Pangalan ng taong nagpareserba
E-mail address ng taong nagpareserba
Mga dadalhin sa araw ng pagbabakuna
Contact number ng taong nagpareserba

1. 接種券(Sesshuken/Kupon ng Bakuna o vaccination ticket)
2.予診票(Yoshinhyo /medical questionnaire) (Pinadala kasama ang kupon ng bakuna.Sulatan ito bago
magpunta.Ang medical questionnaire ay maari din makita mula sa Official website ng Pamahalaan ng
Lungsod sa bersyon ng wikang dayuhan.Basahin ang bersyon sa wikang dayuhan at sulatan ang
ipinidalang medical questionnaire sa wikang Nihongo.）
3. Mga Pagkakakinlanlan（Residence card,Driver’s liscense,Health Insurance card atbp.）
4.お薬手帳(Okusuritecho / medicine handbook) (Kailangan dalhin ng taong mayroong iniinom na gamot o
mayroong underlying disease) . Ang pagpapabago ng reserbasyon o pagkansela nito ay maaaring gawin
mula sa website na ito hanggang sa huling araw bago ang araw ng pagbabakuna.
Maglog-in muli at gawin ito.
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Ipaalam sa Yaizu city Vaccine Call Center（050-5491-1249）ang tungkol sa pagkansela ng takdang
araw ng pagbabakuna at pagpapabago ng iskedyul dahil masama ang pakiramdam.
Huwag kakalimutan magsuot ng mask sa iyong pagpunta sa lugar ng pagbabakunahan.
Magpunta sa lugar ng pagbabakunahan suot ang damit na madali lamang ilabas ang balikat.

Ikansela ang reserbasyon
Magpapareserba ng bakuna para sa ibang tao
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