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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 7.2021

Tiêm phòng COVID-19 
 新型コロナウイルスワクチン（6 月 15 日号 P2） 

Thành phố Hiroshima đang nỗ lực để hoàn thành 
việc tiêm chủng cho những người trên 65 tuổi vào 
cuối tháng Bảy. 
Ngày 14/6, Thành phố đã gửi phiếu tiêm chủng 
cho tất cả những người từ 70 - 74 tuổi có hồ sơ 
thường trú tại Thành phố Hiroshima. 
Lịch gửi phiếu tiêm phòng 

Nhóm tuổi Trình trạng gửi đi 

Người trên 65 tuổi 
cư trú trong các cơ 
sở dành cho người 
già, người tàn tật, 
v.v. 

Phiếu tiêm chủng đã 
được gửi đi 

Trên 75 tuổi 
70 - 74 tuổi Gửi ngày 14 tháng 6 
65 - 69 tuổi Được gửi ngày 21/6 

Dưới 65 tuổi Được gửi đi vào 
khoảng đầu tháng 7 

Cách đặt lịch hẹn tiêm phòng 
1. Nhận phiếu tiêm chủng qua thư. 
2. Lựa chọn tiêm chủng tại cơ sở y tế hoặc 

điểm tiêm chủng theo nhóm. 
 A  Tổ chức y tế 
 (bác sĩ chính quy, v.v..) 
 B  Điểm tiêm chủng theo nhóm 
 (tại các địa điểm thương mại, v.v..) 

3. Đặt lịch hẹn 
 A  Liên hệ trực tiếp với một trong các 
bệnh viện hoặc phòng khám trong danh 
sách kèm theo phiếu tiêm chủng của bạn. 
Đối với một số bệnh viện hoặc phòng 
khám, bạn có thể đặt lịch hẹn qua tổng đài 
hoặc trang web được đề cập bên dưới. 
 B  Sử dụng một trong những cách sau: 
����� Thành phố Hiroshima COVID-19 
Tổng đài tiêm chủng 050-3644-7513 
• Giờ mở cửa 9:00 - 17:00, 7 ngày/tuần 
Đa ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung, 
tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây 
Ban Nha, tiếng Thái và tiếng Việt 
���� Đăng ký trực tuyến (Chỉ có tiếng Nhật) 
https://v-yoyaku.jp/341002-hiroshima 

Biểu Tượng Nội dung 

 Tiêm phòng COVID-19 
 Ứng dụng phiên dịch bản tin Shimin To Shisei 

 

����� Đối tượng ������ Địa điểm 

���� Chi phí ✏ Cách đăng ký 

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

❔ Yêu cầu   

����� Điện thoại ����������� Fax 
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Nhóm các điểm tiêm chủng (kể từ ngày 1/ 6) 
Vui lòng không liên hệ trực tiếp với các trang 
web. 
 

◆ Kamiya Cho Shareo (Gần West Paza) 
Ngày tiêm chủng 
chính 

Thứ Năm, Thứ Bảy, 
Chủ Nhật 

Địa chỉ Khu mua sắm ngầm 
Naka-ku, Ote-machi 1-
chome 307 (Phía mái 
vòm Bom nguyên tử) 

◆ Trung tâm thể thao tỉnh Hiroshima 
Ngày tiêm chủng 
chính 

Thứ Bảy, Chủ Nhật 

Địa chỉ Naka-ku, Moto-machi 
4-1 

◆ Trung tâm thể thao Quận Higashi 
Ngày tiêm chủng 
chính 

Thứ Bảy, Chủ Nhật 

Địa chỉ Higashi-ku, Ushita-
shin-machi 1-8-3 

◆ Grand Prince Hotel Hiroshima 
Ngày tiêm chủng 
chính 

Thứ Bảy, Chủ Nhật 

Địa chỉ Minami-ku, 
Motoujina-cho 23-1 

◆ Hiroshima Marina Hop 
Ngày tiêm chủng 
chính 

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

Địa chỉ Nishi-ku, Kanon-shin-
machi 4-14-35 

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

Ngày tiêm chủng 
chính 

Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6 

Địa chỉ Nishi-ku, Kusatsu-ko 
3-4-1 

 

 

 

 

 

 

◆ Sun Plaza 
Ngày tiêm chủng 
chính 

Thứ Bảy, Chủ Nhật 

Địa chỉ Nishi-ku, Shoko Center 
3-1-1 

◆ Aeon Mall Hiroshima Gion 
Ngày tiêm chủng 
chính 

Thứ Năm, Thứ Sáu, 
Thứ Bảy, Chủ Nhật 

Địa chỉ Asaminami-ku, Gion  
3-2-1 

◆ Hội trường cộng đồng Magame 
Ngày tiêm chủng 
chính 

Thứ Bảy, Chủ Nhật 

Địa chỉ Asakita-ku, Magame  
1-3-27 

◆ Bệnh viện Asa Shimin  
Ngày tiêm chủng 
chính 

Thứ Bảy, Chủ Nhật 

Địa chỉ Asakita-ku, Kabe-
minami 2-1-1 

◆ Trung tâm phúc lợi tổng hợp Quận 
Aki 

Ngày tiêm chủng 
chính 

Thứ Bảy, Chủ Nhật 

Địa chỉ Aki-ku, Funakoshi-
minami 3-2-16 

◆ Trung tâm thể thao Quận Saeki 
Ngày tiêm chủng 
chính 

Thứ Bảy, Chủ Nhật 

Địa chỉ Saeki-ku, Rakurakuen 
6-1-27 

 
Lưu ý: Ngày tiêm phòng có thể thay đổi theo 
từng tuần. Vui lòng xác nhận khi đặt lịch hẹn. 
❔  

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang web 
của Thành phố Hiroshima. 
Thành phố Hiroshima Tổng đài tiêm 
chủng COVID-19 
����� 513-2847 (Đường dây mở cửa 24/7)  
Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng 
Việt, tiếng Hàn, tiếng Tagalog và tiếng Bồ 
Đào Nha 
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Ứng Dụng Phiên Dịch Bản Tin 
Shimin to Shisei 

ひろしま市民と市政をアプリで (6 月 1 日号 P2) 
Hiroshima Shimin to Shisei, tạp chí Thông tin từ 
Chính Phủ, hiện đã có ứng dụng trên Catalog 
Pocket. 

Tính năng ứng dụng 

• Mở rộng văn bản 
Bạn có thể nhấn vào văn bản để hiển thị nó 
ở một phông chữ lớn, dễ đọc. 

• Phiên dịch tự động 
Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung (giản 
thể / phồn thể), tiếng Hàn, tiếng Thái, tiếng 
Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng 
Indonesia và tiếng Việt. 
Vì nó là bản phiên dịch máy nên không 
được đảm bảo chính xác. Bản thân ứng 
dụng này có sẵn nhiều ngôn ngữ. 

• Chuyển văn bản thành giọng nói 
Bạn có thể bật tính năng chuyển văn bản 
thành giọng nói để ứng dụng đọc văn bản 
cho bạn. Tính năng này không khả dụng 
cho văn bản bên trong ảnh, một số bảng và 
tiếng Việt. 

• Đăng ký nhận thông báo  
Nếu bạn thêm Shimin với Shisei vào Nội 
dung, bạn sẽ nhận được thông báo đẩy khi 
có tin tức mới. 

Tải xuống ứng dụng và tìm kiếm " Hiroshima 
Shimin to Shisei." 
Ngoài ứng dụng dành cho điện thoại, bạn cũng 
có thể đọc Shimin to Shisei trong trình duyệt 
web của mình trên trang web của Catalog 
Pocket (tính năng bị hạn chế). 

❔ Phòng quan hệ công chúng của Tòa thị 
chính (Kōhō Ka) 

����� 504-2117 ����������� 504-2067 
 
 
 
Trừ khi có quy định khác, các dịch vụ và trang web 
được đề cập có thể chỉ được cung cấp bằng tiếng Nhật. 
Bản dịch danh từ riêng trong ngoặc kép chỉ được cung 
cấp với mục đích hiểu bài báo và không phải là bản 
dịch tiếng Anh chính thức. 
Shimin to Shisei được xuất bản hai lần một tháng. Nó 
có sẵn trên trang web của chúng tôi (h-ircd.jp/) hoặc 
bản in tại International Exchange Lounge và các cơ sở 
công cộng khác nhau. 


