
ជូនចំព ោះជនបរពេសដែលមានបំណង់ចង់ចាក់វ៉ា ក់សំង កូ  ែី-១៩

មជឈមណឌ លគទំ្េជនបរពេស

េីភ្នា ក់ងារទ្រួរពិនិរយអពតោ ទ្បព សន៍

① សូមប្រាកដថាអ្នកបបើកបប្រោមសំបុប្ររដដលទទួលានពីអាជ្ញា ធរមូលដ្ឋា នរបស់អ្នក ដដលមាន

សរបសរថា៖ ” コロナ(កូ ី ដដ-១៩)” និង/ឬ ”ワクチン(វ៉ា ក់ោំង)” ប ើយពិនិរយបមើលឯកោរដដលមានបៅ

កន ុងប ោះ។

កូី ដដ-១៩ វ៉ា ក់ោំង

បបើក

② បង្កា ន់ដដចាកវ់៉ា កោ់ងំ កូី ដដ-១៩ ប្ររូីានប្ាើបេញតាមលំដ្ឋប់លំបដ្ឋយ។ បដើមបីឲ្យដឹងថា

បៅបពលណាដដលអ្នកអាេទទួលានបង្កា នដ់ដចាកវ់៉ា កោ់ងំរបស់អ្នក សូមពិនិរយបមើលការ

ដ្ល់ដំណឹងដនអាជ្ញា ធរមូលដ្ឋា ន (តាមរយៈបីបោយ ។ល។)។

③ ប្របសិនបបើអ្នករស់បៅអាសយដ្ឋា នប្េងពីអាសយដ្ឋា នដដលមានបញ្ជា កប់ៅកន ុងប័ណណ ោន

ក់បៅរបស់អ្នក សូមប្របញាប់បៅការយិាល័យអាជ្ញា ធរមូលដ្ឋា នជ្ញប ា ន ់បដើមបីបំបពញដបប

បទបដ រូអាសយដ្ឋា នរបស់អ្នក។

④ បៅបពលអ្នកទទួលានបង្កា នដ់ដចាកវ់៉ា កោ់ងំ កូី ដដ-១៩ សូមបធវ ដការកក ់និងទទួលការ

ចាក់វ៉ា ក់ោងំបៅតាមខ្ល ឹមោរដន ”បសេកដ ីជូនដំណងឹអ្ពំីការចាក់វ៉ា កោ់ងំ កូី ដដ-១៩”។
ប្របសិនបបើអ្នកមានសំណួរ សូមោកសួរបញ្ជា កប់ៅោា ប័នណាមួយពី (1) ដល់ (4) ដូេមាន

បៅទំព័រប ា ប់។

• អាជ្ញា ធរមូលដ្ឋា នរបស់អាកកំពុងពរៀបចំព្ ាើ ”បងាា ន់ដែចាក់វ៉ា ក់

សំង កូ ែី-១៩” និង ”ពសចកដ ីជូនែណំឹងអំពីការចាក់វ៉ា ក់សំង 

កូ ែី-១៩” (”ពសចកដ ីជូនែំណឹងអំពីការចាក់វ៉ា ក់សំង កូ ែី-១៩”

មានេទ្មង់ែូចគំរដូែលមានភ្នា ប់មកជ្ញមួយ)។

សំខាន់! • ទ្បសិនពបើអាករស់ពៅអាសយដ្ឋា នព្េងពីអាសយដ្ឋា នដែលមាន

បញ្ជា ក់ពៅកន ុងប័ណណ សា ក់ពៅរបស់អាក អាកនឹងមិនេេួលបាន

បងាា ន់ដែចាក់វ៉ា ក់សំងពេ។ កន ុងករណីែូចពនោះ សូមទ្បញាប់ពៅ

ការយិាល័យអាជ្ញា ធរមូលដ្ឋា នជ្ញបតា ន ់ពែើមបីពធវនីរិី ធីិបដ រូ

អាសយដ្ឋា នរបស់អាក។



かね

(1) អាជ្ញា ធរមូលដ្ឋា ន

សូមទូរស័ពាបៅបលខ្ដដលមានបៅបលើបប្រោមសំបុប្ររ។

(2) មជឈមណឌ ល ដ្ល់ព័រ៌មានអំពីការចាក់វ៉ា ក់សំង កូ ែី-១៩ (ទ្កសួងសុខាភិបាល ការងារ

និងសុខុមាលភ្នព)
បលខ្ទូរស័ពា៖ 0120-761-770 (ឥរគិរដលល)

បមា៉ោ ងទទួល៖ 9:00 - 21:00 (ទទួលសប្រមាប់ដលៃបៅរ ៍ដលៃអាទិរយ និងដលៃបុណយជ្ញរិ្ ងដដរ)

ភាោទទួល៖ ភាោជប៉ោុន ភាោអ្ងប់គលស ភាោេិន ភាោកូបរ៉ា ភាោព័រទុយ ា្ ល់ និង

ភាោបអ្សប៉ោ ញ៖ 9:00 - 21:00

ភាោដល៖ 9:00 - 18:00 

ភាោបីៀរណាម៖ 10:00 - 19:00 

(3) ទ្ចកពិពទ្គោះដនមជឈមណឌ លគទំ្េជនបរពេស FRESC

បលខ្ទូរស័ពា៖ 0120-76-2029 (ឥរគរិដលល)

បមា៉ោ ងទទួល៖ 9:00 - 17:00 (ដរដលៃបធវ ដការប៉ោុបណាណ ោះ)

ភាោទទួល៖ភាោជប៉ោុន ភាោអ្ងប់គលស ភាោេិន ភាោកូបរ៉ា ភាោព័រទុយ ា្ ល់

ភាោបអ្សប៉ោ ញ ភាោដល ភាោបីៀរណាម ភាោ វ ដលីពីន

ភាោដខ្ែរ ភាោបនា៉ោ ល់ ភាោឥណឌ បូនសុី

ភាោភូមា ភាោម៉ោងុប ោ្ លី ភាោារងំ ភាោសិងហល

ភាោអ្ ូ រឌូ និងភាោបងក់ាល

(4) ទ្ចកពិពទ្គោះតាមរំបន់ (ព បសយសទ្មាប់គទំ្េែល់ការរស់ពៅរបស់ពលរែាបរពេស)

https://www.moj.go.jp/isa/content/930004512.pdf

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

* សូមប្រជ្ញបថាភាោពិបប្ររោះដដលមាន គឺដប្របប្របួលបៅតាមប្រេកពិបប្ររោះ។

សូមសកសួរបញ្ជា ក់ពៅសា ប័នណាមួយកន ុងចំពណាម (1) 

ែល់ (4) ទ្បសិនពបើអាកមានសំណួរពទ្កាយពពលេេួលបាន

បងាា ន់ដែចាក់វ៉ា ក់សំង កូ ែី-១៩។

ការសកសួរ

សូមបយាងតាម”ដីបោយរស៍ដ ីពីការដណ ំអ្ពីំវ៉ា កោ់ងំការពារបមបរគកូរ៉ាណូា”

្ងដដរ។

• ប្របសិនបបើអ្នកមិនអាេរកប ើញោា ប័នបីជាោស្តសរ  ឬមជឈមណឌ លចាក់វ៉ា ក់ោំង សូមោកសួរបៅ

អាជ្ញា ធរមូលដ្ឋា នរបស់អ្នក។

• សូមប្រជ្ញបថាបោកអ្នកមិនអាេបធវ ដការកក់ តាមរយៈដីបោយរ៍សដ ីពីការដណ ំអ្ំពីវ៉ា ក់ោំងការពារ

បមបរគកូរ៉ាណូាប ើយ។

អាសយដ្ឋា ន”ដ បសយរ៍សដ ីពីការដណតអំំពីវ៉ា ក់សំងការ រពមពោគកូរ៉ាណូា”៖ https://v-sys.mhlw.go.jp

・ភាោជប៉ោុន

・ភាោអ្ង់បគលស

• ការយិាល័យេំតក់េំនងពៅ ទ្កសួងសុខាភិបាល ការងារនិងសុខុមាលភ្នព សទ្មាប់ កូ ែី-១៩

បលខ្ទូរស័ពា៖ 0120-565-653 (ឥរគិរដលល)

បមា៉ោ ងទទួល៖ 9:00 - 21:00 (ទទួលសប្រមាប់ដលៃបៅរ៍ ដលៃអាទិរយ និងដលៃបុណយជ្ញរិ្ងដដរ)

ភាោទទួល៖ភាោជប៉ោុន ភាោអ្ង់បគលស ភាោេិន ភាោកូបរ៉ា ភាោព័រទុយ ា្ ល់ និង
ភាោបអ្សប៉ោ ញ៖ 9:00 - 21:00

ភាោដល៖ 9:00 - 18:00

ភាោបីៀរណាម៖ 10:00 - 19:00 

(បយាង) បសវពិបប្ររោះតាមទូរស័ពារបស់ប្រកសួងសុខាភិាល ការង្ករនិងសុខ្ុមាលភាព 

ពាក់ព័នធនឹងបញ្ជហ ជំងឺ កូី ដដ-១៩ បប្រៅពីការចាក់វ៉ា ក់ោំង កូី ដដ-១៩



សូមបប្របើប្រាស់ឯកោរបធវ ដប ើងបដ្ឋយខាុសងួសកប្រភិាល ការង្ករនិង
សុខុ្មាលភាពបនោះបធវ ដជ្ញគំរដូណ ំានប ើយ។

បសេកដ ីជូនដំណឹងដដលអ្នកនឹងទទួលានពីអាជ្ញា ធរមូលដ្ឋា នរបស់

អ្នក អាេខ្ុសរន នឹងឯកោរបនោះ។



សូមបប្របើប្រាស់ឯកោរបធវ ដប ើងបដ្ឋយខាុសងួសកប្រភិាល ការង្ករនិង
សុខុ្មាលភាពបនោះបធវ ដជ្ញគំរដូណ ំានប ើយ។

បសេកដ ីជូនដំណឹងដដលអ្នកនឹងទទួលានពីអាជ្ញា ធរមូលដ្ឋា នរបស់

អ្នក អាេខ្ុសរន នឹងឯកោរបនោះ។


