
Ito ang para sa mga may Kupon sa Pagbabakuna↓

Suportadong Wika:
Japanese, English, Chinese, Korean, Portuguese,
Spanish, Thai, Vietnamese, Filipino, Khmer,
Nepalese, Indonesian, Myanmar, Mongolian, French, 
Sinhala, Urdu Bengali

Website:

Tanggapan ng reserbasyon sa telepono
ng FRESC para sa pagbabauna

Telepono : 03-4332-2601

Oras ng pagtanggap: 9:00 am hanggang 5:00 pm
(sa mga araw lamang ng trabaho)

https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/vaccine_covid19.html

Suporta ng FRESC para sa
pagbabakuna sa iba’t ibang wika

Nagsusuporta ang FRESC (Sentro ng 
suporta ng mga dayuhang residente) ng 

pagbabakuna sa Covid-19 sa mga
tumutulong na institusyong medikal sa

Tokyo, Nagoya at Osaka 
sa pamamagita ng iba’t ibang wika !

Ang mga wala pang Kupon sa Pagbabakuna ay basahin ang susunod na pahina.

フィリピノ語



Ito ay para sa mga wala pang Kupon sa Pagbabakuna↓

Sentro ng suporta ng mga dayuhang residente
FRESC Help Desk
Telepono：0120-76-2029 (Libreng tawag)
Ang oras ng pagtanggap at suportadong wika ay pareho sa tanggapan ng 
reserbasyon sa telepono ng FRESC para sa pagbabakuna.

Naaangkop ang mga sumusunod na tao para sa suporta.
・Pangkatamtama-pangmatagalang residene
・Temporary Visitor na nahihirapang umuwi (mananatili sa Japan 

nang higit pang 3 buwan)
・Dayuhang nasa proseso ng deportasyon

Kapag nais malaman kung paano kumuha ng Kupon sa Pagbabakuna sa
munisipalidad sa iyong lugar ↓

Kumonsulta sa munisipalidad tungkol sa pagkuha ng Kupon sa Pagbabauna

Magpapabakuna sa Mass 
Vaccination Center atbp. sa

loob ng munisipalidad

Magpapabakuna sa bawat lugar ng 
pagbabakuna

Maaari kong piliin kung saan
ako magpapabakuna.

Tatanggapin ang Kupon sa Pagbabakuna mula sa munisipalidad

Kung nais magpabakuna sa
munisipalidad sa iyong lugar
Magpareserba sa Mas 

Vaccination Center sa loob ng 
munisipalidad

Kung nais magpabakuna sa insutitusyong
medikal na tumutulong sa FRESC (Tokyo, 

Nagoya, Osaka)
Magpareserba sa Tanggapan ng 

reserbasyon sa telepono ng FRESC 
para sa pagbabakuna

※Nag-iiba ang paraan ng reserbasyon
depende sa Munisipalidad o lugar. 
Mangyaring kumpirmahing mabuti
tungkol dito. 

※Ang numero ng telepono ay 03-4332-2601.
Mangyaring tingnan ang  nauunang pahina para sa
detalye.

Dalhin ang mga sumusunod sa munisipalidad;
① Nagpapatunay sa kalagayan ng paninirahan (Resibo ng kuriyente atbp.)
② ID (Pasaporte atbp.)
at kumonsulta para sa pagkuha ng Kupon sa pagbabakuna

※Nag-iiba depende sa munisipalidad ang mga kailangan para sa pag-iisyu. Mangyaring
magtanong sa munisipalidad kasama na rin kapag nahihirapan magsumite ng nasabing
dokumento.
※Kung may problema, mangyaring kumonsula sa FRESC Help Desk.

※Narito ang proseso ng pagbabakuna ng bawat magpapabakuna↓
<Halimbawa ng Proseso ng Pagbabakuna>


