Hướng dẫn đăng ký trước dành cho người có bệnh lý nền
Thành phố Fukuoka sẽ gửi phát phiếu tiêm chủng vắc-xin Covid-19 cho người 16~64 tuổi đồng loạt
vào ngày 30 tháng 6 (thứ Tư).
Thời gian bắt đầu đặt lịch tiêm chủng khác nhau theo từng độ tuổi nhưng người 16~59 tuổi có bệnh
lý nền thì có thể đặt lịch trước ngay khi phiếu tiêm chủng được gửi đến, mà không cần chờ đến ngày
bắt đầu đặt lịch của từng độ tuổi bằng cách đăng ký trước ở “Trang web đăng ký bệnh lý nền” sau
đây.
https://ttzk.graffer.jp/city-fukuoka/smart-apply/apply-procedure-alias/COVID-19-vaccination-medconditions/door
[Phạm vi của người có bệnh lý nền]
(1) Người đang đi bệnh viện, đang nhập viện vì các bệnh và tình trạng sau
- Bệnh về đường hô hấp mãn tính
- Bệnh tim mãn tính (kể ca cao huyết áp)
- Bệnh thận mãn tính
- Bệnh gan mãn tính (xơ gan v.v.)
- Bệnh tiểu đường đang điều trị bằng insulin và thuốc uống hoặc bệnh tiểu đường kèm theo bệnh
khác
- Bệnh về máu (ngoại trừ thiếu máu do thiếu sắt)
- Bệnh suy giảm chức năng miễn dịch (kể cả khối u ác tính đang điều trị hoặc được chăm sóc
giảm nhẹ)
- Đang được điều trị làm giảm chức năng miễn dịch như steroid v.v.
- Bệnh thần kinh hoặc bệnh thần kinh cơ do các bất thường về miễn dịch
- Tình trạng suy nhược chức năng cơ thể mà nguyên nhân do bệnh thần kinh hoặc bệnh thần kinh cơ
- Bất thường nhiễm sắc thể
- Rối loạn tinh thần và thể chất nặng (tình trạng bị cả rối loạn các chi và cơ thể nặng và rối loạn trí
tuệ nặng)
- Hội chứng ngưng thở khi ngủ
- Bệnh tâm thần nặng (trường hợp đang nhập viện để điều trị tâm thần, có sổ tay phúc lợi dành
cho người rối loạn tâm thần, hoặc là tương đương “nặng và kéo dài” trong y tế hỗ trợ tự lập
(y tế đi bệnh viện tâm thần) hoặc rối loạn trí tuệ (trường hợp có sổ tay dưỡng dục)
(2) Người béo phì tiêu chuẩn (BMI 30) trở lên
*BMI = Cân nặng (kg) ÷ Chiều cao (m) ÷ Chiều cao (m)
Ước tính BMI 30 là chiều cao 170cm thì cân nặng 87kg, chiều cao 160cm thì cân nặng 77kg.
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- Vui lòng nhấp chuột để nhập địa chỉ e-mail.
- Đường dẫn bắt đầu đăng ký sẽ được gửi đến địa
chỉ đó, trong vòng 30 phút, vui lòng nhấp vào
đường dẫn đó để bắt đầu đăng ký.

Người có tài khoản “Google”, “LINE”,
“Graffer”
cũng có thể đăng nhập bằng tài khoản đó
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Vui lòng nhấp vào
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Vui lòng nhập thông tin của người đăng ký
Vui lòng nhập họ tên ghi trên thẻ lưu trú v.v. Có
thể nhập bằng chữ cái tiếng Anh.

Nhập cách đọc bằng furigana.
Người không biết thì không nhập cũng được.
Trong trường hợp đó, vì lý do hệ thống, vui lòng
đánh một dấu cách để đi tiếp hạng mục tiếp theo.

Vui lòng nhập mã số bưu điện của địa chỉ nơi
sinh sống.

Vui lòng nhập địa chỉ ghi trên thẻ lưu trú v.v.

Vui lòng nhập ngày tháng năm sinh.
(Ngày DD tháng MM năm YYYY)

Vui lòng nhập số điện thoại có thể liên lạc vào
ban ngày.

Vui lòng nhấp vào.
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Vui lòng nhấp vào để chọn bệnh lý nền từ danh
sách.
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Vui lòng chọn bệnh lý nền mà bạn tương ứng.

← Bệnh về đường hô hấp mãn tính
← Bệnh tim mãn tính (kể cả cao huyết áp)
← Bệnh thận mãn tính
← Bệnh gan mãn tính (xơ gan v.v.)
← Bệnh tiểu đường đang điều trị
← Bệnh tiểu đường kèm theo bệnh khác
← Bệnh về máu (ngoại trừ thiếu máu do thiếu sắt)
← Bệnh suy giảm chức năng miễn dịch
← Đang điều trị đi kèm với suy giảm chức năng miễn dịch
← Bệnh thần kinh cơ do các bất thường về miễn dịch
← Tình trạng suy nhược cơ thể do bệnh thần kinh v.v.
← Bất thường nhiễm sắc thể
← Rối loạn tinh thần và cơ thể triệu chứng nặng

← Hội chứng ngưng thở khi ngủ
←Nhập viện vì bệnh tâm thần
← Có sổ tay phúc lợi bảo vệ sức khỏe dành cho người rối loạn tâm thần

← Tương đương nặng và kéo dài trong y tế hỗ trợ tự lập
← Rối loạn trí tuệ (có sổ tay dưỡng dục)
← Béo phì đạt BMI 30 trở lên

6

←Sau khi kiểm tra nội dung sau, vui lòng nhấp
vào.
~ Giới thiệu đặt lịch ưu tiên ~
Trường hợp nội dung đăng ký đầy đủ, có thể đặt
lịch trước từ hai ngày sau khi đăng ký trở đi và
sau khi nhận phiếu tiêm chủng. Nếu cần thiết,
vui lòng trao đổi với bác sĩ thường đi khám để
đặt lịch trước. Trường hợp không có bác sĩ
thường đi khám thì có thể đặt lịch trước từ trang
Vui lòng nhấp vào

web chuyên đặt lịch trước.
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Có thể kiểm tra các nội dung đã
nhập, nếu có chỉnh sửa thì vui
lòng nhấp vào đây để chỉnh sửa

Sau khi kiểm tra nội dung đã nhập, nhấp
vào đây thì đăng ký hoàn tất.
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