
 
 

Paalala ukol sa dagdag na pagbabakuna  
ng mabisang panguntra sa Omicron variant  

・Ang sinuman tapos ng nabigyan sa 1 at 2 dosis na bakuna,maaari silang magpabakuna para sa dagdag 
na bakunang mabisa sa Omicron variant. 

・Bawat tao ay isang beses mabibigyan ng bakuna laban sa Omicron variant. 
・Kailangan ng reserbasyon upang mabakunahan. Gumawa ng reserbasyon mula sa sumusunod na paraan.  
Kapag nais magpabakuna sa Medical Institution（ P f i t z e r  v a c c i n e  a n g  g a m i t） 

 

・Kumpirmahin ang tungkol sa「接種の対象者:Angkop sa Pagbabakuna」at「予約の方法:Paraan ng 
Pagreserba」mula sa nilakip na polyeto sa bahaging 「Talaan ng mapagbabakunahan na Medical 
Institution:医療機関での接種一覧表」 . 

・Kapag mayroong pinupuntahang Medical Institution,magtanong sa araw ng iyong pagpunta para sa 
regular na pagsusuri sa kalusugan. 

 
Kapag nais magpabakuna sa Mass vaccination（Moderna* vaccine ang gamit）  
Kumpirmahin ang tungkol sa「Lugar ng Pagbabakunahan」mula sa nilakip na polyeto sa bahaging「Talaan ng 

mapagbabakunahan para sa Mass vaccination:集団での接種一覧表」. 
*Ang Moderna vaccine ay hindi mababakuna sa mga taong 17 taong gulang pababa. 
 

【Paraan ng Pagreserba】 
(1) Pagtawag sa Call Center        ※Oras ng Pagtanggap: 9:00am~5:00pm   

050-5491-1249           ※Iwasan magkamali sa numerong tatawagan.   
(2) Reserbasyon mula sa internet    ※Tumatanggap ng 24 oras.     
※Maaaring sumangguni sa mga kalapit na「Family Pharmacy:Kakatsuke Yakkyoku」tungkol sa konsulta ng 

pagreserba(bilang ahente sa paggawa ng bagay-bagay atbp.) dito sa Yaizu city.     
Sa takdang araw ng bakuna,kailangan ang 「 Katibayan ng Pagbabakuna:Yobo Sesshuzumisho 」 ,

「Kuwestyonaryo:Yoshinhyo」（sa kanang itaas nakalagay ang vaccination voucher）」,「Pagkakakilanlan(Driver’s liscense card・  

Health Insurance card atbp.）」 at 「Medication Record Handbook:Okusuri techo(Sa taong mayroon lamang)」. 
 
 

 
＜Ilang tagubilin＞ 
Ang impormasyon ng taong magpapabakuna ay nakaprinta sa「Kuwestyonaryo:Yoshinhyo」, 
mag-ingat na hindi ito makakalimutan dahil hindi makakadaan sa resepsyon kapag wala. 
・65 taong gulang pataas at nahihirapan sa kanilang paraan ng transportasyon,sila ay maaaring makagamit 

ng libreng taxi para sa pagpunta at pag-uwi.  
Telepono:054-620-2281（Oras ng Pagtanggap: 9:00am～5:00pm） 

・Sa taong mayroong Psychosomatic disorder,magbibigay ng taxi ticket para pagsakay mula sa bahay 

hanggang sa lugar ng pagbabakunahan at para rin sa pag-uwi. 
Sa karagdagang detalye,tawagan ang Seksyon ng Welfare sa Lokalidad:ChiikiFukushi-ka（Tel:054-626-1127）.   Yaizu city Seksyon ng Pangkalusugang Pag-aalaga(Yaizu-shi Kenko Zukuri-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 

【Mga dadalhin sa araw ng bakuna】 

Tagalog(タガログ語) 


