Hướng dẫn thao tác đăng ký cấp phát phiếu tiêm chủng vắc xin Covid-19 (Dành cho cấp phát lại)

-Vui lòng nhấp vào 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” thì cũng có thể đăng nhập bằng tài
khoản đó.
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Vui lòng nhấp vào
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Vui lòng nhập họ tên ghi trên thẻ lưu trú v.v. Có

Vui lòng nhập thông tin của người đăng ký

thể nhập bằng chữ cái alphabet.

Nhập cách đọc bằng chữ Katakana.
Nếu không biết thì không nhập cũng được. Trường hợp đó, vì
lý do vận hành hệ thống, vui lòng nhập “khoảng trắng” phần 1
chữ và tiến tới hạng mục tiếp theo.

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

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

Vui lòng nhập ngày tháng năm sinh. (Theo thứ tự
năm YYYY tháng MM ngày DD)

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

Vui lòng nhấp vào.
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Nếu chưa tiêm chủng vắc xin lần nào thì nhấp
vào ô phía trên, nếu đã tiêm chủng 1 lần thì nhấp
vào ô phía dưới.

Về lý do đăng ký cấp phát lại phiếu tiêm chủng,
vui lòng nhấp vào
Ô phía trên nếu “Làm mất phiếu tiêm chủng”,
Ô chính giữa nếu “Làm rách phiếu tiêm chủng”,
và Ô phía dưới nếu là “Lý do khác”.

Vui lòng nhấp vào.
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Có thể làm chung thủ tục đăng ký phần của
người trong gia đình sống chung.
Nếu không rõ thì vui lòng nhấp vào ô phía dưới.
Nếu có nguyện vọng làm thủ tục thì vui lòng
nhấp vào ô phía trên.

Chỉ trường hợp có nguyện vọng đăng ký chung
phần của người trong gia đình sống chung ở trên
thì mới nhấp vào đây để nhập thông tin của
người đó.

Vui lòng nhấp vào.
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Kiểm tra các nội dung đã
nhập, nếu có chỉnh sửa thì có
thể nhấp vào đây để chỉnh sửa.

Kiểm tra nội dung đã nhập, nhấp vào đây
để hoàn tất đăng ký.
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