
  

TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG VẮC-XIN ĐẠI HỌC TOHOKU 
 HẾT HẠN NHẬN ĐĂNG KÝ QUA ĐIỆN THOẠI 

Kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2021(thứ Sáu) 
 

Trước ngày 15 tháng 10 

Bạn có thể tiêm vắc-xin corona chủng mới mà không cần đăng ký ! 
 

       “Tôi muốn tiêm vắc-xin ngay lập tức!” 

→ Bạn nên dùng các suất dành cho người không đăng ký!  

“Tôi muốn chọn ngày giờ tiêm vắc-xin!” 

               → Bạn nên đăng ký trước (qua điện thoại, internet)! 

Đối tượng 

tiêm chủng 

Người đủ 16 tuổi trở lên đang sinh sống trong tỉnh Miyagi 

※Bắt buộc phải có phiếu tiêm chủng do chính quyền phường xã địa phương nơi đang sinh sống gởi đến. 

Địa điểm 
Tầng 4 tòa nhà 2 Yodobashi Sendai（1 phút đi bộ từ cửa Đông ga JR Sendai） 

Địa chỉ: Sendai-shi Miyagino-ku Tsutsujigaoka １-２-１３ 

Ngày giờ 

 tiêm chủng 

Ban ngày：9:30～17:00, mỗi ngày 

Buổi tối ：17:15～21:00,（thứ Hai～thứ Sáu） 

Cách đăng ký 

Đăng ký  đến ngày 15 tháng 10 năm 2021 ( thứ Sáu ) 

・Đăng ký qua internet (chỉ có tiếng Nhật ) 

https://www.covid19-vaccine.mrso.jp/miyagi/VisitNumbers/visitnoAuth/ 

・Đăng ký qua điện thoại: 0570-003-503（phí điện thoại tự trả） 

  Thời gian nhận đăng ký: 9:00～18:00 

※Có thể đăng ký qua điện thoại bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Bồ Đào  

Nha, tiếng Tagalog. 

※Ngừng tiếp nhận đăng ký khi đã đủ sĩ số. 

Các suất dành cho 

người không đăng ký  

(Có thể tiêm chủng 

không cần đăng ký ) 

đến trước ngày 15 tháng 10 năm 2021 (thứ Sáu) 

Vui lòng trực tiếp đến nơi tiêm chủng, nhớ đem theo phiếu tiêm chủng và giấy tờ tùy 

thân.  

 Ban ngày： thời gian tiếp nhận 10:00～15:00, mỗi ngày 

 Buổi tối ： thời gian tiếp nhận 18:00～19:30, thứ Hai- thứ Sáu 

※Không thể chọn giờ tiêm chủng. Có khi phải đợi. Ngừng tiếp nhận khi đã đủ sĩ số. 

Việc cần lưu ý Vui lòng đem theo phiếu tiêm chủng và giấy tờ tùy thân khi đi tiêm chủng. 

東北大学ワクチン接種センター専用問合せ・予約窓 

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây（tiếng Nhật・tiếng Anh）→ 


