Checklist Bago ang Pagbibigay ng Bakuna sa New Coronavirus

Mga kinakailangan gawin「bago」magpa bakuna
〇Magpa reserve ng maaga.

〇Sulatan ang Medical History Form.

Ang pagbabakuna sa new coronavirus ay
kinakailangan ng reservation.

Sulatan bago ang araw ng pagbabakuna.
Makikita sa likod ang URL para sa mga

Magpa reserve sa institusyong medikal o
tumawag sa call center (56-2353).

iba’t ibang lenggwahe kung paano sulatan
ang form.

Mga kinakailangan ihanda「sa

araw」ng

pag bakuna.

〇Mga bagay na kailangan（Maaaring hindi mabakunahan kapag nakalimutan！）

Vaccination Ticket

Medical
History Form

Photo ID

※magdala ng mga sumusunod

（Residence Card、My Number Card、Driver’s License、
Health Insurance Card)

Kapag naiwala tumawag sa
call center.
※Sa mga taong ginagamot o umiinom ng gamot (blood thinners, etc.)
Kinakailangan naming malaman ang iniinom ninyong gamot. Dalhin ang Medicine Handbook.

〇Dress code（Sa oras ng pagbakuna kinakailangan maitaas ito sa balikat.）
Hindi

Lalake

tulad

sa

Influenza vaccine,

Babae

ito ay ituturok sa
itaas ng braso.

Iwasan ang pagsusuot ng Y-shirts.

Iwasan ang pagsusuot ng long sleeves.

Mas mabuting magsuot ng tanktops o t-shirt para mas madaling mailabas ang iyong mga balikat.
Kapag nilalamig、magsuot ng mga damit na open o may zipper sa harap tulad ng blazer o cardigan.

〇Website ng iba’t ibang lenggwahe para sa pagbakuna
・Translation ng medical history form ・Coronavirus Vaccine Instructions
URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_tagengo.html

〇Proseso ng reservation
※Kinakailangan ang vaccination ticket number at birthday para makapag reserve.

【Reservation via ＬＩＮＥ】

＜Gamagori City Line Account＞＠gamagori.city

I-add ang『Gamagori City Official Account』at magpa reserve sa menu.

【Reservation via ＷＥＢ】
Magpa reserve sa 『Gamagori City New Coronavirus Vaccination Guide』

【Reservation via CALL CENTER】
Tumawag sa『Gamagori City New Coronavirus Vaccine Call』（0533-56-2353）

〇Mga lenggwahe sa call center
【Mga lenggwahe】
English、Filipino、Portuguese、Spanish、Chinese、Korean

【Oras】
9 a.m. -5 p.m.（available on weekends and national holidays・Weekdays only for Filipino）

【Proseso】（Call center：0533-56-2353）
①

Tumawag sa call center at sabihin ang iyong phone number.（Putulin ang tawag）

②

Tatawagan ka ng interpreter.

③

Makipag usap sa interpreter at sa tauhan ng call center.

Dayuhang
Residente
3 way conversation

Interpreter

Call center

