
Pemberitahuan Tentang 
Vaksinasi COVID-19

Kota Mitoyo

Alur Prosedur Mengikuti Vaksinasi

Biaya 
Vaksinasi

GRATIS
(Ditanggung 
pemerintah 

sepenuhnya) 

1 Mengisi kartu pos balasan kuesioner 
keinginan mengikuti vaksinasi. (Atau mengisi secara online)

2 Mengirimkan kartu pos balasan kuesioner 
keinginan mengikuti vaksinasi. (Atau mengisi secara online)

3 Menunggu kartu pos pemberitahuan hasil 
reservasi vaksinasi ⇒ mengikuti vaksinasi.

* Pada hari vaksinasi, mohon ukur suhu tubuh Anda di rumah sebelum berangkat. Bila hasilnya jelas menunjukkan demam atau 
Anda merasa tidak enak badan, mohon untuk menunda vaksinasi dan menelepon call center atau faskes tempat Anda 
dijadwalkan mengikuti vaksinasi.

* Setelah disuntik vaksin, harap tunggu sekitar 20 menit untuk pengamatan reaksi pasca vaksinasi.
* Untuk mendapatkan efek imunisasi penuh, Anda perlu disuntik dua dosis vaksin dengan jenis yang sama dalam rentang waktu 

tertentu. Setelah selesai vaksinasi dosis pertama, mohon untuk memastikan tanggal reservasi vaksinasi dosis kedua dan 
mengikuti vaksinasi pada tanggal tersebut.  

* "Kupon vaksinasi” yang terlampir di amplop ini adalah satu lembar kertas yang berisi "kupon vaksinasi" dan "sertifikat sudah 
divaksin" untuk dua kali vaksinasi. Kupon tersebut harap jangan dikelupas atau dipotong, tetapi dibawa dalam bentuk satu 
lembaran lengkap setiap kali vaksinasi. 

• Kupon vaksinasi (Terlampir di amplop ini)

• Tanda pengenal
(SIM, kartu peserta asuransi kesehatan, dll).

• Formulir pemeriksaan kesehatan awal (Silakan isi 
salah satu dari dua rangkap formulir pemeriksaan 
kesehatan awal yang terlampir di amplop ini, 
kemudian tunggu giliran Anda)

• Buku catatan riwayat obat (hanya bagi yang 
memiliki)

Yang
harus 

dibawa 
pada hari 
vaksinasi

Silakan beri tanda centang ☑ di bagian yang sesuai pada kartu 
pos balasan yang terlampir di amplop ini.

Isi kuesioner:
1. Apakah Anda ingin mengikuti vaksinasi?
2. Apakah Anda memiliki penyakit penyerta?
3. Tempat vaksinasi manakah yang Anda inginkan?

* Tempat, tanggal, dan waktu vaksinasi akan ditentukan oleh pemerintah kota.

* Jika Anda memiliki penyakit penyerta, harap masukkan nomor kode faskes rawat jalan Anda (lihat lembar terlampir).
Sebelumnya harap maklum bahwa terdapat kemungkinan tempat vaksinasi yang ditunjuk nantinya bukan di faskes rawat 

jalan Anda.
* Mohon untuk menjawab kuesioner keinginan ini setelah memastikan bahwa nomor kupon vaksinasi yang tertera di 
sudut kiri bawah kartu pos adalah nomor milik Anda sendiri.

Nomor kupon vaksinasi adalah angka 10 digit yang tertera pada kupon vaksinasi yang juga terlampir di amplop ini.

Setelah mengisi jawaban Anda, silakan masukkan kartu pos balasan ke kotak pos.

Setelah terdapat keputusan tempat dan tanggal reservasi, pemerintah kota akan mengirimkan kartu pos 
pemberitahuan hasil reservasi vaksinasi kepada Anda.
Silakan datang untuk mengikuti vaksinasi di tempat, tanggal, dan waktu yang tertera di kartu pos tersebut.

Silakan datang dengan 
mengenakan masker dan 
pakaian yang bagian 
lengannya mudah 
digulung, misalnya baju 
lengan pendek.

Informasi Kontak: Call Center Vaksinasi COVID-19 Kota Mitoyo Telp. 0875-63-3104

Kode QR

Anda juga dapat mengisi jawaban secara 
online. Ketika mengetik nomor kupon vaksinasi, 
pastikan sesuai dengan nomor milik Anda 
sendiri. Jangan sampai salah ketik. Jika Anda 
salah mengetik nomor, terdapat kemungkinan 
akan ditolak. Apabila Anda sudah mengisi 
jawaban secara online, Anda tidak perlu 
mengirimkan balasan melalui kartu pos.

* Jika Anda sudah divaksin, Anda tidak perlu mengirimkan balasan.

Per bulan Juli 2021, vaksinasi yang 
diadakan di tempat vaksinasi massal 
maupun faskes di kota Mitoyo
menggunakan vaksin Pfizer.



◎ Siapa saja yang termasuk sebagai calon penerima 
yang memiliki penyakit penyerta?

Calon penerima yang memiliki penyakit penyerta dijadwalkan akan mulai divaksinasi setelah lansia. Yang dimaksud dengan calon 
penerima yang memiliki penyakit penyerta adalah mereka yang termasuk dalam kategori-kategori berikut ini (per 18 Maret 2021):

1. Calon penerima yang memiliki penyakit atau kondisi berikut dan sedang menjalani rawat jalan atau rawat inap

◎ Persetujuan Anda diperlukan untuk menerima vaksin

Jika Anda hendak menerima vaksin di faskes tempat Anda sedang dirawat inap atau diopname➡ Silakan berkonsultasi dengan faskes
tersebut

Jika Anda hendak menerima vaksin di faskes tempat Anda mendapatkan obat untuk penyakit penyerta ➡ Silakan berkonsultasi dengan 
faskes tersebut

Jika Anda hendak menerima vaksin di daerah tempat tinggal Anda sekarang, namun belum mengurus pindah domisili kartu penduduk

➡ Silakan hubungi loket pelayanan konsultasi pemerintah daerah tempat tinggal Anda sekarang.Terdapat kemungkinan Anda dapat 
menerima vaksin di daerah tempat tinggal Anda.

Anda juga bisa mencari informasi di situs COVID-19 Vaccine Navi (https://v-sys.mhlw.go.jp/en/).

Jika Anda sedang menjalani pengobatan untuk suatu penyakit atau memiliki kekhawatiran tentang vaksinasi karena kondisi kesehatan
Anda, silakan berkonsultasi dengan dokter keluarga Anda sebelum memutuskan akan menerima vaksin atau tidak.

kantei covid vaccine Cari

Jika Anda tidak dapat mengakses situs web tersebut, silakan hubungi pemerintah kota setempat Anda.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kemanjuran dan keamanan vaksin 
COVID-19, silakan kunjungi halaman khusus Vaksin COVID-19 di situs web 
Kantor Perdana Menteri.

Nomor-nomor yang dapat dihubungi

1. Penyakit pernapasan kronis
2. Penyakit jantung kronis (termasuk hipertensi)
3. Penyakit ginjal kronis
4. Penyakit hati kronis (sirosis hati, dsb.)
5. Diabetes yang sedang dirawat dengan insulin atau obat-
obatan, atau diabetes yang komorbid dengan penyakit 
lain.
6. Penyakit darah (tidak termasuk anemia defisiensi besi).
7. Penyakit yang mengganggu fungsi sistem kekebalan 
(termasuk tumor ganas yang sedang dirawat)

8. Menjalani pengobatan yang menekan sistem kekebalan, termasuk steroid
9. Penyakit neurologis dan neuromuskular yang berhubungan dengan kelainan imun

10. Fungsi tubuh menurun karena penyakit neurologis atau neuromuskular (termasuk 
gangguan pernapasan, dsb.)
11. Kelainan kromosom
12. Cacat mental dan fisik yang parah (cacat fisik yang parah sekaligus cacat 
intelektual yang parah)
13. Sindrom apnea tidur
14. Penyakit mental yang parah (dirawat di rumah sakit untuk perawatan penyakit 
mental, memegang sertifikat cacat mental atau termasuk dalam kategori “parah dan 
berkelanjutan” dalam perawatan medis mandiri (perawatan rumah sakit jiwa)) atau 
disabilitas intelektual (memegang sertifikat rehabilitasi))

2. Calon penerima penderita kegemukan yang memenuhi kriteria (BMI 30 atau lebih tinggi)

* BMI = Berat badan (kg) ÷ tinggi tubuh (m) ÷ tinggi tubuh (m)
* Pedoman BMI 30: tinggi 170 cm dengan berat 87 kg, tinggi 160 cm dengan berat 77 kg 

◎ Tempat vaksinasi massal

◎ Vaksinasi di lokasi selain daerah domisili kartu penduduk Anda

◎ Tentang kebijakan pemberian bantuan bila timbul efek samping
Berdasarkan kebijakan pemberian bantuan, jika sebagai akibat dari menerima vaksinasi Anda kemudian menderita masalah 

kesehatan sehingga membutuhkan perawatan medis atau menderita cacat, maka Anda berhak menerima bantuan menurut ketentuan 
Undang-Undang Imunisasi Jepang (santunan biaya pengobatan, pensiun cacat, dll.)

Gedung Barat Balai Kota Mitoyo
(Mitoyo Shiyakusho Nishikan)
2373-1, Shimokatsuma, Takase-cho, 
Mitoyo-shi

Puskesmas Kecamatan Mino
(Minocho Hoken Senta)
2030-1, Yoshizu Otsu, Mino-cho, 
Mitoyo-shi

Pusat Peningkatan 
Lingkungan Desa Pertanian 
Kecamatan Yamamoto
(Yamamotocho Noson
Kankyo Kaizen Senta)
375 Saitanishi, Yamamoto-cho, 
Mitoyo-shi

➡ Call Center Kota Mitoyo: 0875-63-3104
(Pukul 08.30 - 17.30 * Kecuali hari Minggu dan hari libur nasional)

Jka Anda memiliki gangguan pendengaran: Faks: 0875-63-8333

Untuk informasi efek samping: ➡ Call Center Prefektur Kagawa: 0570-009-550
(Pukul 09.00 - 17.30 * Juga melayani di Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional)

Untuk informasi reservasi vaksinasi:
Untuk konsultasi tentang vaksinasi:

https://v-sys.mhlw.go.jp/en/

