
ขอ้มูลการฉีดวคัซีนป้องกนัโคโรน่าไวรัสสายพนัธุ์ใหม่
เกณฑก์ารส่งคูปองการรับวคัซีนคร้ังท่ี 3

ช่วงเวลาฉีดวคัซีนคร้ังที่ 2
（2564）

ช่วงเวลาส่งคูปองฉีดวคัซีน
（2565）

จ านวนผู้ฉีด (คน)

17/7 - 24/8 21/2 ประมาณ 302,000

25/8 - 6/9 25/2 ประมาณ  11,000

7/9 - 13/9 7/3 ประมาณ  4,000

14/9 - 20/9 14/3 ประมาณ  3,000

21/9 - 27/9 22/3 ประมาณ  3,000

28/9 - 3/10 28/3 ประมาณ  3,000

ผูสู้งวยั (อายตุั้งแต่ 65 ปีข้้นไป)

บุคคลทัว่ไป (อายไุม่เกิน 64 ปี)

การฉีดวคัซีนคร้ังท่ี 3 เพ่ือป้องกนัโคโรน่าไวรัสสายพนัธ์ุใหม่ไดเ้ร่ิม
ข้้นแลว้ หลงัจากไดรั้บคูปองการฉีด คุณสามารถจองคิวไดท้นัทีค่ะ

ขอ้มูลเก่ียวกบัโคโรน่าไวรัสสายพนัธ์ุใหม่

＜ข้อมูลจากอนิเตอร์เน็ต＞
★เวบ็ไซต์ข้อมูลที่เกีย่วข้องกบั
โคโรน่าไวรัสสายพนัธ์ุใหม่
แห่งสมาคมนานาชาติเมืองโยโกฮามะ
https://yoko-covid19.com

★มาตรการควบคุมโคโรน่าไวรัสสายพนัธ์ุใหม่ (จังหวดัคะนากาวะ)
https://www.pref.kanagawa.
jp/docs/ga4/covid19/index.html

＊มีภาษาต่างประเทศดว้ย

＜การปรึกษาทางโทรศัพท์＞
★การปรึกษาเกีย่วกบัวคัซีนโคโรน่าไวรัสสายพนัธ์ุใหม่

คอลเซ็นเตอร์การฉีดวคัซีนโคโรน่าไวรัสสายพนัธุ์ใหม่แห่งเมืองโยโก
ฮามะ โทร. 0120-045-070 ให้บริการทุกวนัในเวลา 9.00 - 19.00 น.

( ภาษาท่ีใหบ้ริการ : ภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาเวียดนาม
ภาษาเนปาล ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน และภาษาญ่ีปุ่น)

ช่วงเวลาฉีดวคัซีนคร้ังที่ 2
（2564）

ช่วงเวลาส่งคูปองฉีดวคัซีน
（2565）

จ านวนผู้ฉีด (คน)

14/7 - 3/8 25/2 ประมาณ 210,000

4/8 - 12/8 28/2 ประมาณ 203,000

13/8 - 27/8 7/3 ประมาณ 267,000

28/8 - 20/9 14/3 ประมาณ 377,000

21/9 - 27/9 22/3 ประมาณ 129,000

28/9 - 3/10 28/3 ประมาณ 122,000

*วนัท่ีฉีดวคัซีนคร้ังท่ี 2 สามารถเช็กใน “ใบรับรองการฉีดวคัซีน (ชัว่คราว)” ซ่้งเป็นแบบฟอร์มเดียวกบัคูปองฉีด
วคัซีนคร้ังท่ี 1 และ 2
*คูปองฉีดวคัซีนจะถูกส่งมาถ้งมือผูรั้บโดยใชเ้วลาประมาณ 1 สัปดาห์ แต่หากเกิน 1 สัปดาห์แลง้ยงัไม่มาถ้ง ให้
รีบติดต่อมาท่ีศูนยค์อลเซ็นเตอร์การฉีดวคัซีนโคโรน่าฯ 
*การฉีดวคัซีนคร้ังท่ี 2 ของผูสู้งวยั (อายเุกิน 65 ปีข้้นไป) คือ ตั้งแต่หลงัจากวนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  และ
การฉีดวคัซีนคร้ังท่ี 2 ของบุคคลทัว่ไป (อายไุม่เกิน 64 ปี) คือ ตั้งแต่หลงัจากวนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ซ่้ง
ทั้งหมดน้ีไดมี้การส่งคูปองการฉีดวคัซีนไปให้เรียบร้อยแลว้
จากชินกะตะโคโรนะวรุีสุวคัคุซีนนิวส์ กองแผนกความปลอดภยัทางดา้นสุขภาพ กรมสวสัดิการสุขภาพแห่ง
เมืองโยโกฮามะ (ตีพิมพเ์ม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565)

ประชาสัมพนัธ์จากมินามิเลานจ์
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★การปรึกษาเร่ืองต่าง ๆ เกีย่วกบัโคโรน่าไวรัสสายพนัธ์ุใหม่：สายด่วนติดต่อทางดา้นการติดเช้ือโคโรน่าไวรัสสายพนัธุ์ใหม่ : 0570-056774
โดยให้บริการ 15 ภาษา (ภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาเวียดนาม ภาษาเนปาล ภาษาตากาล็อก ภาษาไทย และภาษาอ่ืน ๆ)
หลงัจากฟังขอ้มูลแนะน าภาษาญ่ีปุ่ นเสร็จแลว้ให้กดหมายเลขท่ีตอ้งการจะปร้กษา เม่ือกดจะมีคนญ่ีปุ่ นรับสาย จากนั้นให้บอกภาษาท่ีคุณตอ้งการจะพดูคุยกบัคนปลาย
สาย โดยการสนทนานั้นจะมีล่ามและผูร่้วมสนทนาคุยกนัทั้งหมด 3 คน โดยเร่ืองปร้กษามีดงัน้ี

1. ผูท่ี้มีอาการตวัร้อน ไอ หรือกงัวลวา่ จะติดเช้ือ 
จะมีการแนะน าขอ้มูลสถานพยาบาลท่ีตรวจ
เก่ียวกบัเร่ืองสุขภาพ และการรักษาพยาบาลให ้

ท้ังนี ้อาจมีการเปลี่ยนช่วงเวลาการจัดส่งคูปองการฉีดวัคซีนคร้ังท่ี 3 โดยท่านสามารถเช็กได้ท่ีเว็บไซต์
แห่งเมืองโยโกฮามะค่ะ

2. ขอ้มูลเก่ียวกบัขอลดเวลาท าการ 
และระบบการรับรองร้านอาหารท่ีตอ้ง
สวมหนา้กาก

4. มีระบบการแจง้
ทาง LINE โคโรน่า

3. เก่ียวกบัการให้
ค  าปร้กษาดา้นการ
จดัการ

https://yoko-covid19.com/
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/index.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/index.html


“มนิามเิลานจ์” มบีริการให้ค าปรึกษาการใช้ชีวติแก่ชาวต่างชาตใินหลากหลายภาษา
1. บริการให้ข้อมูลการใช้ชีวติและให้ค าปรึกษา (ฟรี)
เคานเ์ตอร์ใหค้  าปร้กษา : วนัจนัทร์ถ้งวนัอาทิตย ์เวลา 9.00 - 17.00 น. (หยุดทุกวนัจนัทร์ท่ี 3 ของเดือนและวนัปีใหม่)
โทรศพัท ์045-232-9544 (ภาษาญ่ีปุ่น) และ 045-242-0888 (ภาษาต่างประเทศ)
*กรุณาดูวนัท่ีใหบ้ริการทางดา้นภาษาตามดา้นล่างน้ี

2. ใหค้ าปรึกษาโดยผู้เช่ียวชาญพร้อมล่ามฟรี ปรึกษาเร่ืองกฎหมาย (ทุกวันพฤหสับดีที ่2 ของเดือน) การพ านัก (ทุกวันพฤหสับดีที ่3 ของเดือน) 
และการศึกษาต่อ (ทุกวันพฤหสับดีที ่4 ของเดือน)
*ในเวลา 13.30  น. และเวลา 14.30 น. (กรุณาโทรจองที่ 045-242-0888)

URL ของมินามิเลานจ์
https://tabunka.
minamilounge.com

👉
“ประกนัสุขภาพของรัฐ” คือ หลกัประกนัสังคมเพ่ือเตรียมรับการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ

・ทุกคนมีสิทธ์ิไปโรงพยาบาลได้

・ในยามเจบ็ป่วย หรือไดรั้บบาดเจบ็ จะมีระบบการช่วยเหลือทุกคนอยา่งเหมาะสม

・ผูท่ี้มีสถานภาพการพ านกัท่ีสามารถลงทะเบียนเป็นผูมี้ถ่ินฐานในประเทศญ่ีปุ่ นตอ้งมีประกนัสุขภาพ

และจะตอ้งจ่ายเงินประกนัสุขภาพทุกคน
・ผูท่ี้ไม่มีบตัรประกนัสุขภาพของบริษทัจะตอ้งเขา้ประกนัสุขภาพของรัฐ

วธีิการเข้าประกนัสุขภาพของรัฐ
〇จ าเป็นจะตอ้งไปด าเนินการ ณ ท่ีวา่การอ าเภอดว้ยตนเอง
〇หากด าเนินการเข้าประกนัสุขภาพของรัฐช้า จะมกีารสรุปยอดของเบีย้ประกนัทีต้่องจ่ายย้อนหลงัด้วย
・เม่ือเขา้มาประเทศญ่ีปุ่ น → ให้ลงทะเบียนเป็นผูอ้ยูอ่าศยัและไปยืน่เร่ืองต่อท่ีแผนกประกนั
・หากลาออกจากบริษทั → ให้น า “ใบรับรองการตดัสิทธ์ิ” (เอกสารท่ีรับมาจากบริษทัท่ีลาออก) ไปท่ีแผนกประกนัของท่ีวา่การอ าเภอ
・หากยา้ยมายงัเมืองโยโกฮามะ → ให้ท  าการลงทะเบียนเป็นผูอ้ยูอ่าศยั ณ ท่ีวา่การอ าเภอ จากนั้นให้ไปยืน่เร่ืองต่อท่ีแผนกประกนั
วธีิลาออกจากประกนัสุขภาพของรัฐ
〇ผูป้ระกนัตนจ าเป็นจะตอ้งไปด าเนินการ ณ ท่ีวา่การอ าเภอดว้ยตนเอง
・เม่ือไดรั้บบตัรประกนัสุขภาพของบริษทั → ให้น าบตัรประกนัสุขภาพอนัใหม่ท่ีไดรั้บจากบริษทั *และบตัรประกนัสุขภาพเดิมท่ีถืออยู่
ไปท่ีแผนกประกนัของท่ีวา่การอ าเภอ *โดยบตัรประกนัสุขภาพท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ีจะตอ้งเป็นของผูท่ี้จะลาออกเท่านั้น

ประกนัสุขภาพของรัฐจะเขา้ หรือลาออกบ่อย ๆ ตามอ าเภอใจไม่ได!้

●หา้ม “เขา้เพราะป่วย!”
● หา้ม “ลาออกเพราะค่าใชจ่้ายสูง!”

เพ่ือจะไดเ้ขา้พบแพทยท่ี์โรงพยาบาลไดอ้ยา่งสบายใจ อยา่ลืมจ่ายเบ้ียประกนัใหค้รบกนันะคะ!

ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัประกนัสุขภาพของรัฐ

การแจ้งข่าวสารจากมนิามเิลานจ์

แผน่ประชาสมัพนัธ์การใหข้อ้มูลหลากหลายภาษา “มินามิ โนะ คาเสะ” 
จะมีทั้งภาษาตากาลอ็กและภาษาไทย ซ่้งท าไวใ้นโฮมเพจของมินามิเลานจแ์ลว้

“มินามิ โนะ คาเสะ”
ภาษาตากาลอ็ก

“มินามิ โนะ คาเสะ”
ภาษาไทย

(วนัและภาษาท่ีให้บริการ)

วนั จนัทร์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร์ อาทติย์

ภาษา ภาษาจีน ภาษาจีน ภาษาจีน
ภาษาองักฤษ

ภาษาจีน
ภาษาไทย

ภาษาจีน
ภาษาตากาล๊อก

ภาษาจีน ภาษาจีน

*มินามิเลานจเ์ป็นศูนยท่ี์ไดรั้บการมอบหมายจากทางอ าเภอมินามิ โดยการบริหารของ YOKE
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