
Đăng nhập 

① 「số phiếu chủng ngừa」cột ghi 
trên phiếu chủng ngừa『số phiếu
（có１０hàng chử số）』đánh 
liền nhau không có dấu cách , khổ
chử số thường 

② 「mật khẩu」tự bạn thiết định , 
nhập vào khổ chử thường

③ Bấm vàc nút「mật khẩu 」

※ Trường hợp bạn quên mật khẩu liên 
hệ đến tổng đài để làm lại thủ tục 
khởi tạo tại chổ bên khung dưới có 
「パスワードを忘れた方はこちら người 
quên mật khẩu thì ở đây 」vui 
lòng khởi tạo lại

Hủy bỏ lấy hẹn trước 

④ Mở 「マイページtrang của tôi」

⑤ Bấm vào 「予約を取り消すxóa cái 
lấy hẹn trước」

Thành phố Himeji hệ thống nhận lấy hẹn tiêm ngừa chủng mới corona
Hướng dẫn cách xử dụng（dùng cho điện thoại thông minh ）～

cách lấy hẹn・ chương hủy bỏ lấy hẹn trước～

①→

②→
③→

※nếu bạn vô ý đã hủy bỏ lấy hẹn  , bạn không thể lấy lại như trước được

⑤→

④下図のページが開きます。



（tiếp tục）hủy bỏ lấy hẹn trước 

⑥ Bấm vào cộtキャンセル□
Xin vui lòng xác nhận đã có dấu
☑hiện ra

⑦ Bấm vào 「予約をキャンセルする hủy 
bỏ lấy hẹn trước」

⑧ 「予約をキャンセルしますか？ Có hủy 
bỏ lấy hẹn trước không ?」hiện ra 
chử OK bấm vào

⑨ 「予約をキャンセルしましたđãhủy bỏ
lấy hẹn trước」nếu đã có hiện ra 
thì xem như đã xong hủy cuộc 
hẹn 

⑩ Sau khi hoàn tất cuộc hủy hẹn ,chổ
đăng lục mail, sẽ có mail xác nhận 
đến

※ nếu bạn sơ ý đã hủy bỏ lấy hẹn 
trước , bạn không thể lấy lại như
trước được
xin chú ý, trường hợp này, cần 
thiết làm lại lấy cái hẹn khác

Thành phố Himeji hệ thống nhận lấy hẹn tiêm ngừa chủng mới corona
Hướng dẫn cách xử dụng（dùng điện thoại thông minh ）～

cách lấy hẹn・ chương hủy bỏ lấy hẹn trước～

⑥

⑦→

⑧→

⑨

⑩


