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Thông Tin Từ Chính Phủ 
Thông tin từ Chính Phủ là thông tin được chọn từ bản tin Shimin Shisei của Thành phố Hiroshima, 
Nhật Bản (có trên trang web của Thành phố Hiroshima:www.city.hiroshima.lg.jp) 

 

COVID-19: Để biết thông tin tiếng Anh mới nhất về COVID-19 ở Thành phố 
Hiroshima, bao gồm số ca nhiễm và phúc lợi xã hội, có một phần dành riêng       
trên trang web Thành phố Hiroshima. 

Tháng 6.2021

Phiếu tiêm chủng được gửi đến     
những người trên 80 tuổi 

      新型コロナワクチン（5 月 15 日号 P2） 

Thành phố Hiroshima đã gửi phiếu tiêm chủng 
vào ngày 10 tháng 5 cho tất cả người dân 
Thành phố trên 80 tuổi. 
Phiếu tiêm chủng cũng đang dần được gửi đi 
theo yêu cầu cho những người trên 65 tuổi là 
nhân viên của các cơ sở dành cho người cao 
tuổi và các cơ sở khác. 
 
Cách đặt lịch tiêm chủng  
(Chỉ khi bạn có phiếu tiêm chủng) 
Bạn có thể tiêm phòng theo nhóm hoặc tại một 
số cơ sở y tế nhất định nhưng phải hẹn trước. 
Thông tin chi tiết về cách thức đặt chỗ có kèm 
theo trên phiếu tiêm chủng. 
Không liên hệ trực tiếp với các địa điểm. 
 

Lịch nhận phiếu tiêm chủng 

Nhóm Phiếu giảm giá đã 
được gửi đi chưa? 

Trên 
65 

tuổi 

• Nhân viên các 
cơ sở dành cho 
người già hoặc 
người tàn tật 

• Những người 
đang nhập viện 

Được gửi đi dần 
trong suốt tháng 5 

Trên 80 tuổi Gửi vào ngày 10/5 

65 - 79 tuổi 

Lên kế hoạch gửi 
đi theo từng giai 
đoạn dựa trên độ 
tuổi 

Dưới 65 tuổi Chưa xác định 

❖Kiểm tra trang web của Thành phố để biết 
lịch trình cập nhật sớm nhất. 

Biểu Tượng Nội dung 

 Phiếu tiêm chủng được gửi đến những người trên 80 
tuổi 

 Chuẩn bị cho thiên tai 
o Hãy chuẩn bị 
o Mức độ cảnh báo thiên tai 
o Ứng dụng sơ tán đa ngôn ngữ 
o Hệ thống cảnh báo sạt lỡ đất thay đổi 
o Sơ tán trong đại dịch 

Trừ khi có quy định khác, các dịch vụ và trang web được 
đề cập có thể chỉ được cung cấp bằng tiếng Nhật. 

 

����� Đối tượng ������ Địa điểm 

���� Chi phí ✏ Cách đăng ký 

������� Ngày ������� Giờ (định dạng 
24 giờ) 

❔ Yêu cầu   

����� Telephone ����������� Fax 
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Địa điểm tiêm chủng (tính đến ngày 30/4) 
 

Kamiya-cho Shareo (Gần West Plaza) 

Ngày bắt đầu 
tiêm chủng  

Thứ năm, ngày 20 
tháng 5 

Ngày tiêm chủng 
chính 

Thứ Năm, Thứ Bảy, 
Chủ Nhật 

Địa chỉ Naka-ku, Otemachi 1-
chome (Khu mua sắm 
dưới lòng đất, phía vòm 
Bom nguyên tử) 

 

Khách sạn Grand Prince 

Ngày bắt đầu 
tiêm chủng  

Giữa tháng Sáu 

Ngày tiêm chủng 
chính 

Chủ nhật 

Địa chỉ Minami-ku Moto 
Ujina-cho 23-1 

 

Marina Hop 

Ngày bắt đầu 
tiêm chủng  

Thứ hai, ngày 17 tháng 
5 

Ngày tiêm chủng 
chính 

Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ 
Tư, Thứ Bảy, Chủ Nhật 

Địa chỉ Nishi-ku Kanon-
Shinmachi 4-chome 14-
35 

 

Nishi-Hiroshima Warehouse, Nippon 
Express Co. Ltd. Văn phòng chi nhánh 
tại Hiroshima 

Ngày bắt đầu 
tiêm chủng  

Đầu tháng 6 

Ngày tiêm chủng 
chính 

Thứ bảy, chủ nhật 

Địa chỉ Nishi-ku Kusatsu-ko 
3-chome 4-1 

 

 

 

Aeon Mall Gion 

Ngày bắt đầu 
tiêm chủng  

Thứ năm, ngày 20 
tháng 5 

Ngày tiêm chủng 
chính 

Thứ Năm, Thứ Sáu, 
Thứ Bảy, Chủ Nhật 

Địa chỉ Asaminami-ku Gion 3-
chome 2-1 

 

Hội trường cộng đồng Magame 

Ngày bắt đầu 
tiêm chủng  

Thứ bảy, ngày 22 tháng 
5 

Ngày tiêm chủng 
chính 

Thứ bảy, chủ nhật 

Địa chỉ Asakita-ku Magame 1-
chome 3-27 

 

Ghi chú: 
Ngày tiêm chủng có thể thay đổi theo từng 
tuần. Vui lòng xác nhận khi đặt chổ. 
Thông tin về các cơ sở y tế nơi bạn có thể tiêm 
vắc-xin có sẵn trên trang web của Thành phố, 
tờ rơi tại các hội trường công cộng và Ban Hỗ 
trợ lẫn nhau của khu vực (Chiiki Sasaeai Ka) 
của các văn phòng phường. 
 

❔ Tổng đài tiêm chủng COVID-19 tỉnh 
Hiroshima 
(Hiroshima Ken Shingata Korona-uirusu 
Wakuchin Sesshu Kōru Sentā) 
����� 513-2847 
   Đường dây mở 24/7 
Tổng đài Tiêm chủng COVID-19 của 
Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi 
(Kōsei Rōdō Shō Shingata Korona 
Wakuchin Kōru Sentā) 
����� 0120-761770 (9:00 to 21:00) 

Điện thoại miễn phí 
   Tiếp nhận cả vào các ngày thứ bảy, 

chủ nhật và các ngày lễ quốc gia 
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Phòng chống thiên tai 
「いのち」を守る行動を (5 月 15 日号 P4～5) 

Trong thời kỳ mưa lớn đe dọa, điều quan trọng 
là phải kiểm tra những nơi nguy hiểm và luôn 
chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ bạn và những 
người thân yêu của bạn. 
Trong trường hợp khẩn cấp, hãy nhớ liên lạc 
với hàng xóm của bạn và sơ tán. 
Kiểm tra các bài báo được đánh dấu D (cho 
"Thiên tai") và xem bạn đã sẵn sàng như thế 
nào. 

❔ Bộ phận Phòng Chống Thiên tai của Tòa 
thị chính  
(Saigai Yobō Ka) 

����� 504-2664 ����������� 504-2802 
 

D Chuẩn bị hàng ngày? 
日頃の備えって？ 

 

Tìm hiểu về khu vực của bạn 
Nếu bạn đang ở một nơi an toàn, bạn không 
cần phải sơ tán. Kiểm tra trước xem nhà của 
bạn có nằm trong khu vực nguy hiểm hay 
không. 
Bạn có thể tra cứu các khu vực nguy hiểm và 
nơi trú ẩn sơ tán thông qua: 
• Bản đồ nguy hiểm (chỉ có tiếng Nhật) 
• Trang web Cổng thông tin Thành phố 

Hiroshima về Phòng chống Thiên tai (đa 
ngôn ngữ) 

Cả hai đều có trực tuyến. Bản đồ Nguy hiểm 
cũng có sẵn trong Văn phòng Phường. 
Thành phố gửi thông báo sơ tán cho những 
người ở các khu vực nguy hiểm dựa trên khu 
vực trường tiểu học, sử dụng dịch vụ email và 
các dịch vụ khác. 
Trước tiên, hãy tra cứu khu vực trường tiểu 
học mà bạn đang sống. 
 
Kiểm tra danh sách đồ dùng khi khẩn cấp 
Bạn sẽ cần những thứ sau khi sơ tán và tại các 
nơi trú ẩn sơ tán, vì vậy hãy chuẩn bị chúng 
sẵn sàng mang theo bên mình.  
Ví dụ về đồ dùng khi khẩn cấp 
□ Nước (khoảng ba chai 

500ml) 
□ Thực phẩm khẩn cấp 

(ví dụ như đồ hộp, 
bánh quy, sô cô la) 

□ Còi 
□ Khẩu trang 
□ Khăn lau kháng 

khuẩn 
□ Nước rửa tay 

□ Đèn pin hoặc đèn pin 
đội đầu 
□ Pin 
□ Quần áo 
□ Nhà vệ sinh di động 
□ Áo mưa 
□ Tập sách kê đơn 

□ Nhiệt kế 
□ Tiền mặt (bao gồm 

nhiều tiền lẻ) 
□ Bản sao thẻ bảo 

hiểm y tế, v.v. 
□ Radio 
□ Bộ sạc điện thoại 
□ Khăn tắm 
□ Túi ngủ  

Ngoài ra, hãy chuẩn bị bất cứ thứ gì mà gia 
đình bạn đặc biệt cần (ví dụ: tã, sữa trẻ em, 
răng giả, sản phẩm kinh nguyệt). 
 

Những điểm cần nhớ! 
 

1. Sử dụng ba lô để bạn có thể xách đồ mà 
vẫn sử dụng được cả hai tay. 

2. Chuẩn bị đủ nước, v.v. cho mọi người 
trong gia đình bạn 

3. Giữ bộ dụng cụ của bạn đủ nhẹ để có thể 
mang trên lưng.  

4. Để bộ dụng cụ của bạn gần cửa trước, nơi 
bạn có thể lấy nó ngay lập tức. 
 

D Mức độ cảnh báo thiên tai 
新たな避難情報 

Hệ thống cảnh báo mới 

1 Nguy cơ thời tiết xấu 
Thông tin cảnh báo sớm 

早期注意情報 E

そうきちゅういじょうほう

A Sōki Chūi Jōhō 

Nhận thông tin mới nhất và sẵn sàng! 
 

 

2 Thời tiết xấu hơn 

Cảnh báo về lũ lụt 

AE洪水注意報 E

こうずいちゅういほう

A 
Kōzui Chūi Hō 

Cảnh báo về mưa lớn 

AE大雨注意報 E

おおあめちゅういほう

A 
Ōame Chūi Hō 

Cảnh báo về thủy triều cao 

AE高潮 E

たかしお

AAE注意報 E

ちゅういほう

A 
Takashio Chūi Hō 
Sử dụng Hướng dẫn sơ tán khẩn cấp thành 
phố Hiroshima (ứng dụng điện thoại). 
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3 Một số rủi ro thiên tai 
Sơ tán người cao tuổi, v.v. 

AE高齢者 E

こうれいしゃ

AAE等 E

と う

AAE避難 E

ひ な ん

A Kōreisha tō Hinan 

Những người già hoặc tàn tật và cần nhiều 
thời gian để sơ tán nên sơ tán ngay bây giờ. 
Ngay cả khi bạn không cần thêm thời gian, 
hãy sử dụng phán đoán của riêng bạn và sơ 
tán nếu bạn lo lắng. 
Lưu ý: Nếu bạn đang ở một nơi an toàn, bạn 
không cần phải sơ tán. 

 

 

4 Rủi ro thiên tai cao 

Lệnh sơ tán AE避難指示 E

ひ な ん し じ

A 
Hinan Shiji 
Khi Lệnh sơ tán được công bố, hãy sơ tán tất cả 
mọi người khỏi các khu vực nguy hiểm. 

Khuyến cáo sơ tán A E避難 E

ひ な ん

AAE勧告 E

かんこく

A 
sẽ không còn được công bố. 

 

Sơ tán không muộn hơn Cấp 4! 

5 
Thảm họa đang diễn ra 

hoặc sắp xảy ra 
Bảo vệ an toàn khẩn cấp  

A E緊急 E

きんきゅう

AAE安全 E

あんぜん

AAE確保 E

か く ほ

A 
Kinkyū Anzen Kakuho 
Cảnh báo Thiên tai Cấp độ 5 được công bố 
trong các tình huống nguy hiểm đến tính mạng 
khi không còn khả năng sơ tán an toàn. 
Nếu điều này xảy ra, hãy hành động ngay lập 
tức để đảm bảo an toàn cho bạn. 
Đừng đợi Cấp độ 5 được công bố. 
Lưu ý: Cấp độ 5 sẽ không nhất thiết phải được 
công bố. 
 

D Ứng dụng sơ tán đa ngôn ngữ 
防災情報を入手しよう 

Hướng dẫn sơ tán khẩn cấp thành phố 
Hiroshima là một ứng dụng chỉ cho bạn đường 
đến nơi trú ẩn sơ tán đang hoạt động gần nhất, 
cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết và 
cung cấp cho bạn thông tin trực tiếp về các 
khu vực nguy hiểm. 

Nó có sẵn bằng tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng 
Trung (giản thể / phồn thể) và tiếng Hàn. 
Đặc trưng 

• Hiển thị tuyến đường đến nơi tạm trú hoạt 
động gần nhất 

• Thông báo đẩy về lệnh sơ tán 
• Thông tin trực tiếp về các khu vực nguy 

hiểm 
Tải xuống ngay bây giờ trước khi mùa mưa bắt 
đầu. 
Bạn cũng có thể truy cập thông tin về thảm 
họa thông qua các mục sau: 

• Dịch vụ e-mail của Thành phố (đăng ký 
bằng cách gửi một email trống tới 
entry@k-bousai.city.hiroshima.jp) 

• Trang web Cổng thông tin Thành phố 
Hiroshima về Phòng chống Thiên tai 

• các tài khoản mạng xã hội chính thức của 
Thành phố (Twitter, Facebook, v.v.) 

• Trang web của Thành phố 

D Hệ thống cảnh báo lở đất thay đổi 
土砂災害警戒情報の発表区域が変わります 

Cảnh báo về sạt lở đất được gửi đến toàn thành 
phố cùng một lúc. 
Bắt đầu từ tháng 6, chúng sẽ được gửi riêng 
đến từng phường. 
Ví dụ, nếu có rủi ro xảy ra ở Phường 
Asaminami, chỉ cảnh báo cho Phường 
Asaminami sẽ được công bố. 

D Sơ tán trong đại dịch 
感染症を踏まえた災害時の避難 

Ngay cả khi số trường hợp COVID-19 cao, 
nếu nhà bạn ở trong khu vực có nguy cơ cao, 
điều quan trọng là phải sơ tán đến nơi an toàn. 
Ngoài các nơi trú ẩn sơ tán do Thành phố 
Hiroshima thiết lập, hãy xem xét sơ tán đến 
nhà của người thân, bạn bè, v.v. đang sống 
trong khu vực an toàn. 
Giãn cách xã hội sau khi sơ tán 
 Mang theo khẩu trang, khăn lau khử trùng và 

nhiệt kế 
 Đeo khẩu trang và vệ sinh khi ho, hắt hơi 
 Rửa tay thường xuyên 
 Thông gió trong phòng 30 phút một lần 
 Giãn cách xã hội với người di tản khác 
 Giảm thiểu các cuộc trò chuyện khoảng cách 

gần 
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