Para sa mga dayuhang nais magpabakuna sa COVID-19

•

PUNTO！

•

Ang iyong lokal na munisipalidad ay nasa proseso ng
pagpapadala ng “Kupon sa Pagbabakuna sa COVID-19” at
ng “Notipikasyon sa Pagbabakuna sa COVID-19” (ang
Notipikasyon sa Pagbabakuna sa COVID-19 ay kamukha
ng nakalakip na materyales).
Hindi mo matatanggap ang Kupon sa Pagbabakuna kung
nakatira ka sa address na iba sa address na nakasulat sa
iyong residence card. Sa ganitong kaso, mangyaring agad na
pumunta sa tanggapan ng munisipyo at kumpletuhin ang
proseso ng pagpalit ng iyong address.

① Mangyaring siguraduhing buksan ang sobre kung saan may nakasulat na “コロナ
(COVID-19)” o “ワクチン(Bakuna)” mula sa iyong lokal na munisipalidad at kumpirmahin
ang mga nilalamang dokumento.

COVID-19

Bakuna

BUKSAN

② Ang Kupon sa Pagbabakuna sa COVID-19 ay sunud-sunod na ipinapadala.
Makakakuha ka ng ideya kung kailan darating ang iyong kupon sa pamamagitan ng
pagsuri ng mga anunsyo mula sa munisipalidad (sa website atbp. ng munisipalidad).
③ Kung nakatira ka sa address na iba sa address na nakasulat sa iyong residence card,
mangyaring agad na pumunta sa tanggapan ng munisipyo at kumpletuhin ang proseso ng
pagpalit ng iyong address.
④ Pagkatanggap mo ng Kupon sa Pagbabakuna sa COVID-19, mangyaring
magpareserba at magpabakuna alinsunod sa nilalaman ng “Notipikasyon sa
Pagbabakuna sa COVID-19”.
Kung mayroon kang anumang katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa
alinman sa (1) hanggang (4) sa susunod na pahina para sa karagdagang paglilinaw.

Ahensiya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon
Sentro ng suporta ng mga dayuhang residente

Mangyaring makipag-ugnayan sa alinman sa (1) hanggang
(4) sa ibaba para sa anumang katanungan pagkatapos
mong matanggap ang Kupon sa Pagbabakuna sa COVID-19.

Mga
katanungan

(１) Lokal na munisipalidad
Tawagan ang numero na nakasulat sa sobre.
(２) Call Center ng Pagbabakuna sa COVID-19 (MHLW)
Telepono:
0120-761-770 (toll-free)
Oras ng pagtanggap: 9:00 am hanggang 9:00 pm (matatawagan din tuwing Sabado,
Linggo, at holiday)
Wika:
Japanese, English, Chinese, Korean, Portuguese, at
Spanish:
9:00 am hanggang 9:00 pm
Thai:
9:00 am hanggang 6:00 pm
Vietnamese: 10:00 am hanggang 7:00 pm
(Reperensiya) Serbisyo ng pagkonsulta gamit ang telepono na hatid ng Ministry of Health,
Labour and Welfare para sa mga isyung kaugnay ng COVID-19 maliban sa pagbabakuna
• Hotline ng MHLW para sa COVID-19
Telepono:
0120-565-653 (toll-free)
Oras ng pagtanggap: 9:00 am hanggang 9:00 pm (matatawagan din tuwing
Sabado, Linggo, at holiday)
Wika:
Japanese, English, Chinese, Korean, Portuguese, at
Spanish:
9:00 am hanggang 9:00 pm
Thai:
9:00 am hanggang 6:00 pm
Vietnamese: 10:00 am hanggang 7:00 pm

(３) HELPDESK ng FRESC (Sentro ng suporta ng mga dayuhang residente)
Telepono:
0120-76-2029 (toll-free)
Oras ng pagtanggap: 9:00 am hanggang 5:00 pm (Lunes hanggang Biyernes lamang)
Wika:
Japanese, English, Chinese, Korean, Portuguese,
Spanish, Thai, Vietnamese, Filipino,
Khmer, Nepalese, Indonesian,
Burmese, Mongolian, French, Sinhalese,
Urdu, and Bangla
(４) Rehiyonal na Consultation Desk (Portal Site: Suporta para sa Pamumuhay ng mga
Dayuhan)
・Japanese

https://www.moj.go.jp/isa/content/930004512.pdf

かね

・English

https://www.moj.go.jp/isa/content/930005173.pdf

* Mangyaring tandaan na depende sa consultation desk ang magagamit na wika.

Mangyaring sumangguni rin sa “Coronavirus Vaccine Navigation”.
“Coronavirus Vaccine Navigation” website: https://v-sys.mhlw.go.jp
• Kung hindi ka makahanap ng institusyong medical o lugar ng pagbabakuna, mangyaring
makipag-ugnayan sa iyong lokal na munisipalidad.
• Mangyaring tandaan na hindi ka maaaring magpareserba gamit ang Coronavirus Vaccine
Navigation website.

Mangyaring gamitin ang materyales na inihanda ng Ministry of Health,
Labour and Welfare bilang gabay lamang.
Maaaring hindi kapareho ng materyales na ito ang Notipikasyon na
matatanggap mo mula sa iyong lokal na munisipalidad.

Mangyaring gamitin ang materyales na inihanda ng Ministry of Health,
Labour and Welfare bilang gabay lamang.
Maaaring hindi kapareho ng materyales na ito ang Notipikasyon na
matatanggap mo mula sa iyong lokal na munisipalidad.

