
Шинэ төрлийн коронавирусын эсрэг вакцин хийлгэх хүсэлтэй 
гадаад иргэдэд

Гадаадын оршин суугчдыг дэмжих төв

Хилийн шалган нэвтрүүлэх, 
оршин суух хяналтын газар

① Хот, дүүргийн захиргаанаас дугтуй ирэх ба  түүнд “コロナ(корона)” эсвэл 
“ワクチン(вакцин)” гэж бичсэн байвал агуулгыг нь шалгана уу.

Корона Вакцин

Дугтуйг нээх

② Шинэ төрлийн коронавирусын эсрэг вакцины купоныг дэс дараатайгаар 
илгээж байна.  Купоны дарааллын тухай мэдээллийг хот, суурин газрынхаа 
мэдэгдлээс (цахим хуудас гэх мэт) үзнэ үү. 

③ Оршин суугчийн үнэмлэх дээрх хаягаас өөр газарт оршин сууж байгаа бол 
хотын захиргаандаа хандан хаягаа бүртгүүлнэ үү.

④ Шинэ төрлийн коронавирусын эсрэг вакцины купоноо хүлээн авбал 
“вакцины мэдэгдэл”-д заасны дагуу захиалга өгч, вакцинаа хийлгэнэ үү.

Асуулт байвал дараагийн нүүрийн (1)-ээс (4)-д холбогдон асууна уу.

• Шинэ төрлийн “коронавирусын эсрэг вакцины 
купон” болон “вакцины мэдэгдэл ” -ийг хот, 
дүүргийн захиргаанаас дэс дараатайгаар явуулж 
байна. (“вакцины мэдэгдэл”- ийн загварыг тусад 
нь хавсаргасан болно.)Анхаарал!

• Та оршин суугчийн үнэмлэх дээрх хаягаасаа өөр 
газарт оршин сууж байгаа бол купон нь ирэхгүй 
тул аль болох эртхэн хот, дүүргийн захиргаандаа 
хандан өөрийн хаягаа бүртгүүлнэ үү. 



かね

(1) Оршин суугаа хот, суурин газар
Дугтуй дээр бичгдсэн утас руу холбогдоно уу.

(2) Эрүүл Мэнд, Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Яамны шинэ төрлийн 
коронавирусын эсрэг вакцины лавлах төв

Утас:                        0120-761-770 (Үнэ төлбөргүй утас)
Ажлын цаг:            9:00 - 21:00 (Бямба, Ням гариг болон бүх нийтийн 

амралтын өдрүүдэд ч мөн ажиллана)
Үйлчлэх хэлнүүд: Япон, англи, хятад, солонгос, португаль, 

испани хэл 9:00 - 21:00
Тайланд хэл 9:00 - 18:00

Вьетнам хэл 10:00 -19:00 

(3) Гадаадын оршин суугчдыг дэмжих төв FRESC тусламж
Утас: 0120-76-2029 (Үнэ төлбөргүй утас)
Ажлын цаг: 9:00 - 17:00 (Зөвхөн ажлын өдрүүдэд ажиллана)
Үйлчлэх хэлнүүд: Япон, англи, хятад, солонгос, португаль, 

испани, тайланд, вьетнам, филиппин, 
кхмер, балба, индонез, 
мьянмар, монгол, франц, синхал, 
урдү, бенгал хэл

(4) Орон нутгийн лавлах (Гадаад иргэдийн ахуй амьдралд туслах портал сайт)

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

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

* Үйлчлэх боломжтой гадаад хэлний төрөл нь  лавлах газар бүрд өөр байх болно.

Шинэ төрлийн коронавирусын эсрэг вакцины купон
хүлээн авсны дараа асуух зүйл байвал (1)-ээс (4)-ийн 
аль нэгэнд холбогдоно уу.

Лавлах

Коронавирусын эсрэг вакцины вэбсайтаар зочлоорой.

* Хэрэв та эмнэлгийн байгууллага эсвэл вакцин хийлгэх газар олохгүй 
бол харьяа хотын захиргаанд хандана уу.
* Коронавирусын эсрэг вакцины вэбсайтаас шууд захиалга өгөх боломжгүй.

“Коронавирусын эсрэг вакцины вэбсайтын” хаяг: https://v-sys.mhlw.go.jp

・Япон хэл

・Англи хэл

• Шинэ төрлийн коронавируст халдварын тухай Эрүүл Мэнд, Хөдөлмөр, 
Нийгмийн Хамгааллын Яамны лавлах төв

Утас: 0120-565-653 (Үнэ төлбөргүй утас)
Ажлын цаг: 9:00 - 21:00 (Бямба, Ням гариг болон бүх нийтийн амралтын 

өдрүүдэд ч мөн ажиллана)
Үйлчлэх хэлнүүд: Япон, англи, хятад, солонгос, португаль, 

испани хэл 9:00 - 21:00
Тайланд хэл 9:00 - 18:00 
Вьетнам хэл 10:00 - 19:00

(Лавлагаа) Вакцинаас бусад шинэ төрлийн коронавируст халдварын тухай Эрүүл Мэнд, 

Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Яамны лавлах төв



Энэ нь Эрүүл Мэнд, Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Яамнаас 
гаргасан загвар юм.
Таны амьдарч буй харьяа хот, дүүргээс гаргасан мэдэгдлийн 
агуулгаас өөр байх боломжтой.



Энэ нь Эрүүл Мэнд, Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Яамнаас 
гаргасан загвар юм.
Таны амьдарч буй харьяа хот, дүүргээс гаргасан мэдэгдлийн 
агуулгаас өөр байх боломжтой.


