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1. Về việc tiêm chủng vacxin phòng ngừa lây nhiễm virus Corona 
 

Thành phố Tochigi đã quyết định về lịch tiêm chủng cho các đối tượng từ 12 đến 64 tuổi. 

 

Đối với đối tượng từ 60 đến 64 tuổi, Thành phố đã gửi phiếu tiêm chủng vacxin từ ngày 

12 tháng 7 và đã bắt đầu nhận đăng ký từ ngày 16 tháng 7. 

 

Tiếp theo đối với đối tượng từ 12 đến 59 tuổi, Thành phố đã gửi phiếu tiêm chủng từ 

ngày 21 tháng 7, và sẽ bắt đầu đăng ký lần lượt theo độ tuổi từ ngày 17 tháng 8. 

 

Về cách đăng ký sẽ có 2 cách: một là đăng ký bằng internet trên trang web dành riêng 

cho việc đăng ký từ trang chủ của Thành phố; hai là đăng ký qua điện thoại bằng cách 

gọi vào số điện thoại tổng đài của Thành phố Tochigi 0282-12-1418. Xin lưu ý là việc 

đăng ký qua điện thoại từ những ngày đầu có thể sẽ rất đông. 

 

Địa điểm tiêm chủng tập thể là cửa hàng Beisia World Sports Ohira Mall nằm ở phía đối 

diện cửa hàng Cainz Ohira, và sẽ mở cửa từ ngày 28 tháng 7 đến 30 tháng 11. 

 

Số lượng tiêm chủng tối đa trong 1 ngày là 1000 người, tuy nhiên số lượng đăng ký có 

thể sẽ được điều chỉnh tùy thuộc vào lượng vacxin được cung cấp từ chính phủ. 

 

Ngoài ra bạn cũng có thể tiêm chủng cá nhân tại các cơ sở y tế có khả năng tiêm ngừa. 

Vui lòng xác nhận trực tiếp với cơ sở y tế của bạn để biết thêm về lịch tiêm chủng. 

 

Những người có đăng ký địa chỉ ở Thành phố Tochigi và có nguyện vọng tiêm chủng 

vacxin ngừa lây nhiễm virus Corona đều được tiêm chủng miễn phí. Trong trường hợp 

bạn không nhận được phiếu tiêm ngừa, vui lòng liên hệ cho tổng đài Thành phố Tochigi. 
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2. Thông tin về mưa lớn 
 

Gần đây thiên tai do mưa lớn đã xảy ra ở nhiều khu vực của Nhật Bản. 

 

Khi mưa kéo dài liên tục tại cùng một địa điểm và hình thành nên “vùng mưa tuyến tính” 

thì nguy cơ xảy ra thiên tai càng cao. Có nguy cơ gây sạt lỡ đất và lũ lụt. 

 

Khi có thông tin về “vùng mưa tuyến tính” xuất hiện, bạn cần phải kiểm tra thông tin 

thời tiết và thiên tai trên các bản tin tivi và internet, đồng thời sơ tán càng sớm càng tốt. 

Khi cần sơ tán, Tòa thị chính Thành phố Tochigi sẽ phát thông báo. 

 

Nếu bạn nhận được thông tin sơ tán được gọi là “lệnh sơ tán” ở mức độ mưa lớn cấp 4 

thì vui lòng sơ tán khỏi những nơi nguy hiểm. 

 

Mức cảnh báo số 5 là mức “đảm bảo an toàn khẩn cấp”, khi ấy có thể đã xảy ra thiên tai. 

Bạn hãy cố gắng ở những nơi an toàn nhất có thể và hãy hành động để bảo vệ bản thân. 

 

Trong trường hợp có khả năng xảy ra thiên tai, tùy theo tình hình thực tế, các trường 

tiểu học, cơ sở công sẽ được trưng dụng thành nơi lánh nạn. Tất cả mọi người đều có 

thể sử dụng các địa điểm này ở bất kì nơi đâu. 

 

Ngoài ra, hãy chuẩn bị sẵn những nơi an toàn khác cho bản thân như là nhà người thân, 

bạn bè. 

 

Hãy luôn kiểm tra những phương pháp lánh nạn cũng nhưng những phương pháp để có 

thể biết được thông tin về thời tiết, thiên tai để bản thân không gặp khó khăn khi tình 

huống khẩn cấp xảy ra. 


