
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 

Mở màn hình lấy hẹn tiêm ngừa
（phương pháp1）

④ Khi đăng nhập mở trang của tôi マ
イページ。Bấm vào 「予約lấy hẹn ・
変更する hủy hẹn 」。

→Mục kế tiếp , đến số ⑦

Mở màn hình lấy hẹn tiêm ngừa
（phương pháp 2）

⑤ Phần trên bên phải chổ có dấu 
ký hiệu 三 nhấn vào

⑥ Nếu có hiện ra tab 「ワクチン予約
lấy hẹn tiêm ngừa」Nhấn  vào

①→

②→
③→

④→

⑤

⑥

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

cách lấy hẹn・ chương hủy bỏ lấy hẹn trước～



lựa chọn địa điễm chủng ngừa

⑦ Nhấn vào「接種会場を選択 lựa chọn 
địa điễm chủng ngừa」Hiện ra 
màn hình tìm kiếm của địa điễm 
chủng ngừa

⑧ Xin nhấn vào 「検索 tìm kiếm」
theo phương pháp bên dưới

【tìm kiếm phương pháp１】
Tên địa điễm chủng ngừa（漢字dạng 
chử hán）
・tìm kiếm từ tên （cơ sở y tế）địa 
điễm chủng ngừa theo mong muốn

【tìm kiếm phương pháp２】
Tên địa điễm chủng ngừa（dạng chử

kanaカナ）
・tìm kiếm từ tên （cơ sở y tế）địa 
điễm chủng ngừa theo mong muốn

⑨ Đối tượng của địa điễm chủng ngừa
（cơ sở y tế）được hiện ra từ đó 
chọn 

⑩ Nhấn vào「この接種会場を予約 chổ
này lấy hẹn chủng ngừa」

⑦→

⑧

⑨

⑩→

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

cách lấy hẹn・ chương hủy bỏ lấy hẹn trước～



Chọn lựa ngày giờ lấy hẹn 

Được hiển thị trên lịch 
〇 trống ngày
△ còn trống ngày 
× không còn trống ngày

⑪ Bạn chọn ngày có dấu ký tự △
hay 〇 trên lịch theo nguyện vọng 
của mình

※✕は「空きなし không còn trống」
không thể lấy hẹn được 

⑫ Có khả năng chọn lựa giờ hẹn, 
có gắn dấu ký tự 〇 hay △

xác nhận lấy hẹn 

⑬ 「số người lấy hẹn、địa điễm nơi 
tiêm ngừa、 số phone、loại thuốc 

vaccine tiêm 、năm ,tháng , 
ngày lấy hẹn 」xác nhận

⑭ Tiêm lần １, bạn xác nhận có 
vào dấu ký tự này trong 
khung☑

※ ☑trường hợp không có ghi vào 
thì có đóng vào chổ ký tự
này 「☑箇所」

⑮ 「予約を確定する xác nhận lấy 
hẹn 」bấm vào

★ lấy hẹn tiêm lần 2 thi xin trực tiếp 
đăng  ký tại địa điễm・cơ sở y tế
tiêm lần 1（không cần thiết lấy hẹn từ
hệ thống lấy hẹn ）

翌月前月

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

cách lấy hẹn・ chương hủy bỏ lấy hẹn trước～

⑪

↑
⑫

⑬

⑭

⑮→



xác nhận nội dung lấy hẹn

⑮ Màn hình được hiện ra, hoàn 
tất xong「予約が完了しました đã 
hoàn tất sự lấy hẹn」

⑯ Nơi đăng ký địa chỉ có mail 
xác nhận đến

★ Lấy hẹn chủng ngừa lần 2 thì xin 
vui lòng lấy hẹn trực tiếp tại địa 
điễm・cơ sở y tế đã chủng ngừa 
lần 1。（không cần thiết lấy hẹn 
từ hệ thống chủng ngừa）

※ Trường hợp cũng muốn đổi hẹn , 
xin vui lòng làm thứ tự giống như
chương cách lấy hẹn 

Xác nhận nội dung lấy hẹn
Tại trang của tôiマイページ、xin xác 
nhận nội dung lấy hẹn 。
（cách mở trang của tôiマイページ
tiếp theo）

Tại trang của tôi マイページ
bạn có thể làm được

◆xác nhận số phiếu chủng ngừa và 

ngày tháng năm sinh 
◆xác nhận tình huống lấy hẹn 
・địa điễm chủng ngừa 
・số phone của địa điễm chủng ngừa 
・ngày giờ lấy hẹn 
・loại thuốc tiêm vaccine 
◆xuất phiếu lấy hẹn 
◆thay đổi thông tin tài khoản アカウ

ント
・tên ・số phone ・mật khẩu 
◆ Hủy bỏ cuộc hẹn 
※cách muốn hủy cuộc hẹn xin tham 
khảo tại chương hướng dẫn cách hủy 
cuộc hẹn .

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

cách lấy hẹn・ chương hủy bỏ lấy hẹn trước～

⑰

⑯



Cách mở màn hình trang của 

tôi マイページ

Từ trang ngoài trang của tôi khi mở
trang của tôi 

⑱ Bên phải nhấn vào chổ có dấu ký 
tự 三

⑲ Nếu đã hiện ra 「マイページtrang 
của tôi 」nhấn vào 

※ mở trang sau khi đăng nhập
ログイン「マイページtrang của tôi 」

⑱
↓

⑲→

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

cách lấy hẹn・ chương hủy bỏ lấy hẹn trước～


