
  
Paalala ukol Dagdag na Pagbabakuna（Pangatlong dosis） 

≪Sa magulang ng mga batang 5～11 taong gulang≫   
・Maaari narin mabakunahan sa 3 dosis ang mga batang nasa edarin 5～11 taong gulang. 

Maaaring mabakunahan sa 3 dosis paglipas ng 5 buwan mula sa araw ng pagtanggap ng 2 dosis ng bakuna. 
Ang mga taong nais magpabakuna,kakailanganin magpareserba. 

・Kailangan ang「Vaccination voucher number」at「Araw ng Kapanganakan」sa paggawa ng reserbasyon. 
Manyaring ihanda ang nilakip na「Katibayan ng Pagbabakuna:Yobo Sesshuzumisho」. 

・Sa araw ng bakuna,kailangan ang pagsama ng magulang at lagda nila sa Kuwestyonaryo:Yoshinhyo .  
※Katulad ng 1 at 2 dosis,ang gagamitin na bakuna ay Pediatric type ng Pfitzer Pharmaceutical Limited Company.  
※Angkop mabigyan ng bakuna ang mga batang 11 taong gulang pababa sa araw ng bakuna. 

Ang gagamitin na bakuna sa mga batang 12 taong gulang pataas ay katulad ng bakuna para sa matatanda.  
※Sa Koga Community Hospital,hindi pinagsasabay ang iniksyon para sa Influenza vaccine.   

◆Lugar ng Pagbabakunahan at Paraan ng reserbasyon◆  
1 Lugar (Pangmasa)  Shizuoka Yaizu Shinyo Kinko Yaizu Honbu（Gokahorinouchi 987） 
2  Lugar (Indibidwal)  Koga Community Hospital (Daikakuji 2-30-1）          ※May posibilidad na magbago ang vaccination venue sa hinaharap.  
3 Paraan ng reserbasyon 
（1）Pagtawag sa Call Center  ※Oras ng Pagtanggap: 9:00am～5:00pm     TELEPONO:050－5491－1249 
（2）Reserbasyon mula sa internet   ※Tumatanggap ng 24 oras      ※Sa Koga Community Hospital,direktang tawagan ang Ospital（054-628-5500）o maaaring isabay ang 

pag-aplay sa araw ng pagpunta sa Ospital kapag regular na nagpapatingin sa kalusugan. 
 
 

【Mga dadalhin sa araw ng bakuna】 
Sa araw ng bakuna,kailangan ang「Kuwestyonaryo:Yoshinhyo（sa kanang itaas nakalagay ang vaccination 

voucher）」「Katibayan ng Pagbabakuna:Yobo Sesshuzumisho」,「Pagkakakilanlan(My number card,Kard 

ng Seguro sa Kalusugan, Sertipiko ng Benepisyaryo sa Medikal na Gastusin ng mga Bata Kard ng 

Benipisyo:Kodomo Iryohi Jukyushasho atbp.)」 「Mother-Child Handbook:Boshi Techo」 at「Medication 

Record Handbook:Okusuri techo」（Sa mga taong mayroon lamang）」.  
 

＜Ilang tagubilin＞ 
Ang impormasyon ng bata ay nakaprinta sa「Kuwestyonaryo:Yoshinhyo」, mag-ingat na hindi 

ito makakalimutan dahil hindi makakadaan sa resepsyon kapag wala.   Yaizu city Seksyon ng Pangkalusugang Pag-aalaga (Yaizu-shi Kenko Dukuri-ka) 
Sektor ng Promosyon sa Pagbibigay bakuna (Wakuchin Sesshu Suishinshitsu) 

TELEPONO: 054-627-4119   FAX: 054-627-9960 

Reservation website link:  
https://gvi-reserve.azurewebsites.net/yaizu 

Tagalog(タガログ語) 


