Proseso sa online application ng COVID-19
Vaccination Certificate for Overseas Travel
(Paper ver.)
<Tagalog>
I-scan ang QR code sa ibaba gamit ang iyong
smartphone at magpatuloy sa pahina ng "Iba't ibang
Aplikasyon" ng Gamagori City Coronavirus Vaccination
Guide (dedicated website).

I-scan ang QR code upang magpatuloy sa application page
○ Mga Kinakailangan para sa
Aplikasyon
(1) Vaccination certificate or
vaccination record (hindi
kinakailangan kung nawala)
(2) Mga dokumento ng
pagkakakilanlan (My number
card, driver's license, health
insurance card, atbp.)
(3) Passport valid for overseas
travel ※ Hindi maaaring ibigay
kung expired na.

I-click ang (Tagalog) na
link sa ibaba ng pahina ng
aplikasyon upang maaccess ang application
page ng vaccination
certificate sa Tagalog.

「Para sa mga gustong magapply nang walang user
registration」 i-click ditto.

Dapat kang sumang-ayon
sa Mga Tuntunin at
Kundisyon. Kung
sumasang-ayon ka, i-click
ang [Agree].

Dapat mong irehistro ang
iyong e-mail address upang
mag-apply. Ilagay ang e-mail
address kung saan ipapadala
namin ang link ng aplikasyon
nang dalawang beses,
kasama ang para sa
kumpirmasyon, at i-click ang
“Complete".

Kapag nakarating ka sa
screen na ito, isang email
na may URL ang ipapadala
sa iyong nakarehistrong
email address, at
magkakaroon ka ng 24 na
oras upang ilagay ang iba
pang impormasyon.

Ang e-mail na ipinadala sa
iyong nakarehistrong e-mail
address ay naglalaman ng
isang URL, kaya mangyaring
i-click ito upang magpatuloy
sa form entry screen.

Mangyaring punan ang
kinakailangang
impormasyon bilang tugon
sa mga tanong sa Tagalog
at ilakip ang iyong
pasaporte o iba pang data.

Kapag nakumpleto na ang
lahat ng field, i-click ang
「Proceed to Confirmation」
sa ibaba.

Pakisuri ang
impormasyong iyong
inilagay at i-click ang
“Apply" sa dulo.

Kapag natanggap namin ang iyong aplikasyon,
ipapadala namin ito sa pamamagitan ng
koreo sa address ng aplikante. Maaaring
tumagal ng hanggang 10 araw ang pag-isyu
ng sertipiko, kaya mangyaring mag-apply sa
lalong madaling panahon kung alam mong
kakailanganin mo ito. Para sa mga hindi
makapag-apply online, maaari ding
magsumite ng mga aplikasyon sa counter ng
Gamagori City Health Center.
（Para sa mga katanungan sa Vaccine at Certificates tumawag sa）
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