
予約の手順

Cho hiển thị màn hành đặt.
〇Bằng điện thoại di động

Hãy quét mã QR, để cho hiển thị màn 

hình đăng nhập.

〇Trên máy vi tính

Hãy nhập URL vào. 

Bước 1

QRコード

ＵＲＬ： https://reserve-vac-c.jp/konan/user/login

Đăng nhập

Hãy nhập “ID” và “mật 
khẩu” ghi trên phiếu 
coupon,

rồi bấm “đăng nhập”

Đồng ý với điều khoản sử dụng.

Câu hỏi “có đồng ý với điều 
khoản sử dụng không?” sẽ hiện ra

Bấm vào “đồng ý”, và bấm vào 
“tiếp theo”

Các bước đặt 

Hệ thống đặt tiêm  vắc-xin Covid 19 
Thành phố Konan 
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ベトナム語



予約の手順

“Màn hình cá nhân” hiện ra, lúc 

này sẽ đặt là lần 1 hoặc lần 2.

〇Với người lần đầu

Bấm vào “đặt lần đầu”

〇Với người đã tiêm xong lần 1

Bấm vào “đặt lần 2”

Chọn nơi tiêm.

Chọn hội trường tiêm, và bấm 
vào “chọn”.

Chọn ngày giờ nguyện vọng.

Chọn ngày giờ nguyện vọng 
muốn tiêm, và bấm “đặt”.

〇 :  Có thể đặt

△： Còn ít

×： Không thể đặt
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Các bước đặt
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予約の手順

Xác nhận nội dung 

đặt và các mục chú ý.

Đánh “tích □” vào “đã 
hiểu và đồng ý với nội 
dung chú ý trên”, 

rồi bấm “ đặt”.

Xác nhận nội dung đặt.

Việc đặt vẫn chưa xong.

〇Hãy xác nhận tên, ngày 
giờ, địa điểm

rồi bấm “ đặt”.

Các bước đặt
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予約の手順

Ở màn hình hoàn thành 
đặt, xác nhận nội dung 
đặt.

〇Hãy xác nhận tên, số 
lần, ngày giờ, địa điểm 
(hội trường và địa chỉ).

*Khi thấy có sai sót, tại màn hình cá nhân ở bước 4 bấm 
vào hủy đặt, rồi thực hiện nhập lại từ đầu thêm một lần 
nữa.

Các bước đặt
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