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ประชาสั มพันธ์ จากมินามิเลานจ์
ข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่

การฉีดวัคซีนครั้งที่ 3 เพื่อป้องกันโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้เริ่ ม
ข้้นแล้ว หลังจากได้รับคูปองการฉีด คุณสามารถจองคิวได้ทนั ทีค่ะ

เกณฑ์การส่ งคูปองการรับวัคซี นครั้งที่ 3
ผูส้ ูงวัย (อายุต้ งั แต่ 65 ปี ข้้นไป)

ช่ วงเวลาฉีดวัคซีนครั้งที่ 2
（2564）

ช่ วงเวลาส่ งคูปองฉีดวัคซีน
（2565）

จานวนผู้ฉีด (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

บุคคลทัว่ ไป (อายุไม่เกิน 64 ปี )
ข้อมูลเกี่ยวกับโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่
＜ข้ อมูลจากอินเตอร์ เน็ต＞
★เว็บไซต์ ข้อมูลที่เกีย่ วข้ องกับ
โคโรน่ าไวรัสสายพันธุ์ใหม่
แห่ งสมาคมนานาชาติเมืองโยโกฮามะ
https://yoko-covid19.com

★มาตรการควบคุมโคโรน่ าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (จังหวัดคะนากาวะ)
https://www.pref.kanagawa.
jp/docs/ga4/covid19/index.html

＊มีภาษาต่างประเทศด้วย
＜การปรึกษาทางโทรศัพท์ ＞
★การปรึกษาเกีย่ วกับวัคซีนโคโรน่ าไวรัสสายพันธุ์ใหม่
คอลเซ็นเตอร์การฉี ดวัคซีนโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่แห่ งเมืองโยโก
ฮามะ โทร. 0120-045-070 ให้บริ การทุกวันในเวลา 9.00 - 19.00 น.
( ภาษาที่ให้บริ การ : ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาเวียดนาม
ภาษาเนปาล ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน และภาษาญี่ป่ ุน)

ช่ วงเวลาฉีดวัคซีนครั้งที่ 2
（2564）

ช่ วงเวลาส่ งคูปองฉีดวัคซีน
（2565）

จานวนผู้ฉีด (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

*วันที่ฉีดวัคซี นครั้งที่ 2 สามารถเช็กใน “ใบรับรองการฉี ดวัคซี น (ชัว่ คราว)” ซ้่ งเป็ นแบบฟอร์มเดียวกับคูปองฉี ด
วัคซี นครั้งที่ 1 และ 2
*คูปองฉี ดวัคซี นจะถูกส่ งมาถ้งมือผูร้ ับโดยใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ แต่หากเกิน 1 สัปดาห์แล้งยังไม่มาถ้ง ให้
รี บติดต่อมาที่ศูนย์คอลเซ็นเตอร์การฉี ดวัคซี นโคโรน่าฯ
*การฉี ดวัคซี นครั้งที่ 2 ของผูส้ ู งวัย (อายุเกิน 65 ปี ข้้นไป) คือ ตั้งแต่หลังจากวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และ
การฉี ดวัคซี นครั้งที่ 2 ของบุคคลทัว่ ไป (อายุไม่เกิน 64 ปี ) คือ ตั้งแต่หลังจากวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ซ้่ ง
ทั้งหมดนี้ได้มีการส่ งคูปองการฉี ดวัคซี นไปให้เรี ยบร้อยแล้ว
จากชินกะตะโคโรนะวีรุสุวคั คุซีนนิวส์ กองแผนกความปลอดภัยทางด้านสุ ขภาพ กรมสวัสดิการสุ ขภาพแห่ ง
เมืองโยโกฮามะ (ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565)

ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนช่ วงเวลาการจัดส่ งคูปองการฉีดวัคซีนครั้งที่ 3 โดยท่ านสามารถเช็กได้ ที่เว็บไซต์
แห่ งเมืองโยโกฮามะค่ะ

★การปรึกษาเรื่ องต่ าง ๆ เกีย่ วกับโคโรน่ าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ：สายด่วนติดต่อทางด้านการติดเชื้ อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ : 0570-056774
โดยให้บริ การ 15 ภาษา (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาเวียดนาม ภาษาเนปาล ภาษาตากาล็อก ภาษาไทย และภาษาอื่น ๆ)
หลังจากฟังข้อมูลแนะนาภาษาญี่ปนเสร็
ุ่
จแล้วให้กดหมายเลขที่ตอ้ งการจะปร้ กษา เมื่อกดจะมีคนญี่ปุ่นรับสาย จากนั้นให้บอกภาษาที่คุณต้องการจะพูดคุยกับคนปลาย
สาย โดยการสนทนานั้นจะมีล่ามและผูร้ ่ วมสนทนาคุยกันทั้งหมด 3 คน โดยเรื่ องปร้ กษามีดงั นี้
3. เกี่ยวกับการให้
4. มีระบบการแจ้ง
2. ข้อมูลเกี่ยวกับขอลดเวลาทาการ
1. ผูท้ ี่มีอาการตัวร้อน ไอ หรื อกังวลว่า จะติดเชื้อ
จะมีการแนะนาข้อมูลสถานพยาบาลที่ตรวจ
เกี่ยวกับเรื่ องสุ ขภาพ และการรักษาพยาบาลให้

และระบบการรับรองร้านอาหารที่ตอ้ ง
สวมหน้ากาก

คาปร้ กษาด้านการ
จัดการ

ทาง LINE โคโรน่า
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👉

ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับประกันสุ ขภาพของรัฐ
“ประกันสุ ขภาพของรัฐ” คือ หลักประกันสั งคมเพื่อเตรียมรับการเจ็บป่ วยและบาดเจ็บ
・ทุกคนมีสิทธิ์ไปโรงพยาบาลได้

・ในยามเจ็บป่ วย หรื อได้รับบาดเจ็บ จะมีระบบการช่วยเหลือทุกคนอย่างเหมาะสม
・ผูท้ ี่มีสถานภาพการพานักที่สามารถลงทะเบียนเป็ นผูม้ ีถิ่นฐานในประเทศญี่ปุ่นต้องมีประกันสุ ขภาพ
และจะต้องจ่ายเงินประกันสุ ขภาพทุกคน
・ผูท้ ี่ไม่มีบตั รประกันสุ ขภาพของบริ ษทั จะต้องเข้าประกันสุ ขภาพของรัฐ

วิธีการเข้ าประกันสุ ขภาพของรัฐ

〇จาเป็ นจะต้องไปดาเนินการ ณ ที่วา่ การอาเภอด้วยตนเอง
〇หากดาเนินการเข้ าประกันสุ ขภาพของรัฐช้ า จะมีการสรุ ปยอดของเบีย้ ประกันทีต่ ้ องจ่ ายย้ อนหลังด้ วย
・เมื่อเข้ามาประเทศญี่ปนุ่ → ให้ลงทะเบียนเป็ นผูอ้ ยูอ่ าศัยและไปยืน่ เรื่ องต่อที่แผนกประกัน
・หากลาออกจากบริ ษทั → ให้นา “ใบรับรองการตัดสิ ทธิ์ ” (เอกสารที่รับมาจากบริ ษทั ที่ลาออก) ไปที่แผนกประกันของที่วา่ การอาเภอ
・หากย้ายมายังเมืองโยโกฮามะ → ให้ทาการลงทะเบียนเป็ นผูอ้ ยูอ่ าศัย ณ ที่วา่ การอาเภอ จากนั้นให้ไปยืน่ เรื่ องต่อที่แผนกประกัน

วิธีลาออกจากประกันสุ ขภาพของรัฐ

〇ผูป้ ระกันตนจาเป็ นจะต้องไปดาเนินการ ณ ที่วา่ การอาเภอด้วยตนเอง
・เมื่อได้รับบัตรประกันสุขภาพของบริ ษทั → ให้นาบัตรประกันสุขภาพอันใหม่ที่ได้รับจากบริ ษทั *และบัตรประกันสุขภาพเดิมที่ถืออยู่
ไปที่แผนกประกันของที่วา่ การอาเภอ *โดยบัตรประกันสุขภาพที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จะต้องเป็ นของผูท้ ี่จะลาออกเท่านั้น

ประกันสุ ขภาพของรัฐจะเข้า หรื อลาออกบ่อย ๆ ตามอาเภอใจไม่ได้!
●ห้าม “เข้าเพราะป่ วย!”
● ห้าม “ลาออกเพราะค่าใช้จ่ายสูง!”
เพื่อจะได้เข้าพบแพทย์ที่โรงพยาบาลได้อย่างสบายใจ อย่าลืมจ่ายเบี้ยประกันให้ครบกันนะคะ!

การแจ้ งข่ าวสารจากมินามิเลานจ์
แผ่นประชาสัมพันธ์การให้ขอ้ มูลหลากหลายภาษา “มินามิ โนะ คาเสะ”
จะมีท้ งั ภาษาตากาล็อกและภาษาไทย ซ้่งทาไว้ในโฮมเพจของมินามิเลานจ์แล้ว

“มินามิ โนะ คาเสะ”
ภาษาตากาล็อก

“มินามิ โนะ คาเสะ”
ภาษาไทย

“มินามิเลานจ์ ” มีบริการให้ คาปรึกษาการใช้ ชีวติ แก่ ชาวต่ างชาติในหลากหลายภาษา
1. บริการให้ ข้อมูลการใช้ ชีวติ และให้ คาปรึกษา (ฟรี)

URL ของมินามิเลานจ์

เคาน์เตอร์ให้คาปร้ กษา : วันจันทร์ถ้งวันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 17.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์ที่ 3 ของเดือนและวันปี ใหม่)
โทรศัพท์ 045-232-9544 (ภาษาญี่ป่ ุน) และ 045-242-0888 (ภาษาต่างประเทศ)
*กรุ ณาดูวนั ที่ให้บริ การทางด้านภาษาตามด้านล่างนี้
(วันและภาษาที่ให้บริ การ)

https://tabunka.
minamilounge.com

วัน

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

ภาษา

ภาษาจีน

ภาษาจีน

ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน
ภาษาไทย

ภาษาจีน
ภาษาตากาล๊อก

ภาษาจีน

ภาษาจีน

2. ให้คาปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมล่ามฟรี ปรึกษาเรื่องกฎหมาย (ทุกวันพฤหัสบดีท่ี 2 ของเดือน) การพานัก (ทุกวันพฤหัสบดีท่ี 3 ของเดือน)
และการศึกษาต่อ (ทุกวันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือน)
*ในเวลา 13.30 น. และเวลา 14.30 น. (กรุ ณาโทรจองที่ 045-242-0888)
*มินามิเลานจ์เป็ นศูนย์ที่ได้รับการมอบหมายจากทางอาเภอมินามิ โดยการบริ หารของ YOKE

