ជូនចំព

ី
ោះជនបរពេសដែលមានបំណង់ចង់ចាក់វ៉ាក់សំង កូ ែ-១៩

•

សំខាន់!

•

អាជ្ញាធរមូ លដ្ឋានរបស់អាកកំពុងពរៀបចំព្ាើ ”បងាាន់ដែចាក់វ៉ាក់
សំ ង កូ ីែ-១៩” និង ”ពសចកដ ីជូនែំណឹងអំពីការចាក់វ៉ាក់សំង
កូ ីែ-១៩” (”ពសចកដ ីជូនែំណឹងអំពីការចាក់វ៉ាក់សំង កូ ីែ-១៩”
មានេទ្មង់ែូចគំរ ូដែលមានភ្នាប់មកជ្ញមួ យ)។
ទ្បសិនពបើអាករស់ពៅអាសយដ្ឋានព្េងពីអាសយដ្ឋានដែលមាន
បញ្ជាក់ពៅកនុងប័ណណសាក់ពៅរបស់អាក អា កនឹងមិនេេួ លបាន
បងាាន់ដែចាក់វ៉ាក់សំងពេ។ កនុងករណីែូចពនោះ សូមទ្បញាប់ពៅ
ការ ិយាល័យអាជ្ញាធរមូ លដ្ឋានជ្ញបតាន់ ពែើមបីពធវ ន
ី រ
ី ិ ិធីបដ ូរ
អាសយដ្ឋានរបស់អាក។

① សូ មប្រាកដថាអ្ន កបបើកបប្រោមសំបុប្ររដដលទទួ លានពីអាជ្ញាធរមូ លដ្ឋានរបស់អ្នក ដដលមាន

សរបសរថា៖ ” コロナ(កូ ី ដដ-១៩)” និង/ឬ ”ワクチン(វ៉ាក់ោំង)” ប ើយពិនិរយបមើលឯកោរដដលមានបៅ
កនុងប ោះ។

កូ ី ដដ-១៩

វ៉ាក់ោំង

បបើក

② បង្កាន់ដដចាក់វ៉ាក់ោង
ំ កូ ី ដដ-១៩ ប្ររូីានប្ាើបេញតាមលំដ្ឋប់លំបដ្ឋយ។ បដើមបីឲ្យដឹងថា
បៅបពលណាដដលអ្ន កអាេទទួ លានបង្កាន់ដដចាក់វ៉ាក់ោង
ំ របស់អ្នក សូ មពិនិរយបមើលការ
្ដ ល់ដំណឹងដនអាជ្ញាធរមូ លដ្ឋាន (តាមរយៈបីបោយ ។ល។)។
③ ប្របសិនបបើអ្នករស់បៅអាសយដ្ឋានប្េងពីអាសយដ្ឋានដដលមានបញ្ជាក់បៅកនុងប័ណណោន
ក់បៅរបស់អ្នក សូ មប្របញាប់បៅការ ិយាល័យអាជ្ញាធរមូ លដ្ឋានជ្ញប ា ន់ បដើមបីបំបពញដបប
បទបដ ូរអាសយដ្ឋានរបស់អ្នក។
④ បៅបពលអ្ន កទទួ លានបង្កាន់ដដចាក់វ៉ាក់ោង
ំ កូ ី ដដ-១៩ សូ មបធវ ដការកក់ និងទទួ លការ
ចាក់វ៉ាក់ោង
ំ បៅតាមខ្ល ឹមោរដន ”បសេកដ ីជូនដំណង
ឹ អ្ំពីការចាក់វ៉ាក់ោង
ំ កូ ី ដដ-១៩”។
ប្របសិនបបើអ្នកមានសំណួរ សូ មោកសួ របញ្ជាក់បៅោាប័នណាមួ យពី (1) ដល់ (4) ដូ េមាន
បៅទំព័រប ា ប់។

េីភ្នាក់ងារទ្រួ រពិនិរយអពតោទ្បព សន៍
មជឈមណឌលគំទ្េជនបរពេស

សូមសកសួរបញ្ជាក់ពៅសាប័នណាមួ យកនុងចំពណាម (1)
ែល់ (4) ទ្បសិនពបើអាកមានសំណួរពទ្កាយពពលេេួ លបាន
ី
បងាាន់ដែចាក់វ៉ាក់សំង កូ ែ-១៩។

ការសកសួរ

(1) អាជ្ញាធរមូ លដ្ឋាន
សូ មទូ រស័ពាបៅបលខ្ដដលមានបៅបលើបប្រោមសំបុប្ររ។
(2) មជឈមណឌល្ដល់ព័រ៌មានអំពីការចាក់វ៉ាក់សំង កូ ីែ-១៩ (ទ្កសួងសុខាភិបាល ការងារ
និងសុខុមាលភ្នព)
បលខ្ទូ រស័ពា៖ 0120-761-770 (ឥរគិរដលល )
បមា៉ោងទទួ ល៖ 9:00 - 21:00 (ទទួ លសប្រមាប់ដលៃ បៅរ៍ ដលៃ អាទិរយ និងដលៃ បុណយជ្ញរិ្ងដដរ)
ភាោទទួ ល៖ ភាោជប៉ោុន ភាោអ្ង់បគល ស ភាោេិន ភាោកូ បរ៉ា ភាោព័រទុយ្ាល់ និង
ភាោបអ្សប៉ោញ៖
9:00 - 21:00
ភាោដល៖
9:00 - 18:00
ភាោបីៀរណាម៖ 10:00 - 19:00
(បយាង) បសវពិបប្ររោះតាមទូ រស័ពារបស់ប្រកសួ ងសុខាភិាល ការង្ករនិងសុខ្ុមាលភាព
ពាក់ព័នធនឹងបញ្ជហជំងឺ កូ ី ដដ-១៩ បប្រៅពីការចាក់វ៉ាក់ោំង កូ ី ដដ-១៩
• ការ ិយាល័យេំតក់េំនងពៅ ទ្កសួងសុខាភិបាល ការងារនិងសុខុមាលភ្នព សទ្មាប់ កូ ីែ-១៩
បលខ្ទូ រស័ពា៖ 0120-565-653 (ឥរគិរដលល )
បមា៉ោងទទួ ល៖ 9:00 - 21:00 (ទទួ លសប្រមាប់ដលៃ បៅរ៍ ដលៃ អាទិរយ និងដលៃ បុណយជ្ញរិ្ងដដរ)
ភាោទទួ ល៖ ភាោជប៉ោុន ភាោអ្ង់បគល ស ភាោេិន ភាោកូ បរ៉ា ភាោព័រទុយ្ាល់ និង
ភាោបអ្សប៉ោញ៖ 9:00 - 21:00
ភាោដល៖
9:00 - 18:00
ភាោបីៀរណាម៖ 10:00 - 19:00

(3) ទ្ចកពិពទ្គោះដនមជឈមណឌលគំទ្េជនបរពេស FRESC
បលខ្ទូ រស័ពា៖ 0120-76-2029 (ឥរគិរដលល )
បមា៉ោងទទួ ល៖ 9:00 - 17:00 (ដរដលៃ បធវ ដការប៉ោុបណា
ណ ោះ)
ភាោទទួ ល៖ ភាោជប៉ោុន ភាោអ្ង់បគល ស ភាោេិន ភាោកូ បរ៉ា ភាោព័រទុយ្ាល់
ភាោបអ្សប៉ោញ ភាោដល ភាោបីៀរណាម ភាោ វ ដលីពីន
ភាោដខ្ែ រ ភាោបនា៉ោល់ ភាោឥណឌបូ នសុី
ភាោភូ មា ភាោម៉ោង
ុ ប្ោលី ភាោារំង ភាោសិងហល
ភាោអ្ូ រឌូ និងភាោបង់កាល
(4) ទ្ចកពិពទ្គោះតាមរំបន់ (ព បសយសទ្មាប់គទ្ំ េែល់ការរស់ពៅរបស់ពលរែា បរពេស)
・ភាោជប៉ោុន https://www.moj.go.jp/isa/content/930004512.pdf
かね

・ភាោអ្ង់បគល ស

https://www.moj.go.jp/isa/content/930005173.pdf

* សូ មប្រជ្ញបថាភាោពិបប្ររោះដដលមាន គឺដប្របប្របួលបៅតាមប្រេកពិបប្ររោះ។
សូ មបយាងតាម”ដីបោយរ៍សដីពីការដណ
្ងដដរ។
អាសយដ្ឋាន”ដ បសយរ៍សដីពីការដណតំអំពីវ៉ាក់សំងការ

អ្
ំ ព
ំ ីវ៉ាក់ោង
ំ ការពារបមបរគកូ រ៉ា ូណា”

រពមពោគកូ រ៉ា ូណា”៖ https://v-sys.mhlw.go.jp

•

ប្របសិនបបើអ្នកមិនអាេរកប ើញោាប័នបីជា ោស្តសរ ឬមជឈមណឌលចាក់វ៉ាក់ោំង សូ មោកសួ របៅ
អាជ្ញាធរមូ លដ្ឋានរបស់អ្នក។

•

សូ មប្រជ្ញបថាបោកអ្ន កមិនអាេបធវ ដការកក់ តាមរយៈដីបោយរ៍សដីពីការដណ
បមបរគកូ រ៉ា ូណាប ើយ។

ំអ្ំពីវ៉ាក់ោំងការពារ

សូ មបប្របើប្រាស់ឯកោរបធវ ដប ើងបដ្ឋយខាុសងួ សកប្រភិាល ការង្ករនិង
សុខ្ុមាលភាពបនោះបធវ ដជ្ញគំរ ូដណ ំានប ើយ។
បសេកដ ីជូនដំណឹងដដលអ្ន កនឹងទទួ លានពីអាជ្ញាធរមូ លដ្ឋានរបស់
អ្ន ក អាេខ្ុសរននឹងឯកោរបនោះ។

សូ មបប្របើប្រាស់ឯកោរបធវ ដប ើងបដ្ឋយខាុសងួ សកប្រភិាល ការង្ករនិង
សុខ្ុមាលភាពបនោះបធវ ដជ្ញគំរ ូដណ ំានប ើយ។
បសេកដ ីជូនដំណឹងដដលអ្ន កនឹងទទួ លានពីអាជ្ញាធរមូ លដ្ឋានរបស់
អ្ន ក អាេខ្ុសរននឹងឯកោរបនោះ។

