インドネシア語

Dukungan Vaksinasi Multibahasa
FRESC

FRESC (Pusat Bantuan bagi Penduduk
Asing) mendukung vaksinasi COVID-19 di
lembaga medis yang bekerja sama di
Tokyo, Nagoya, dan Osaka dalam berbagai
bahasa!
Jika Anda sudah memiliki voucher vaksinasi ↓
Konter Telepon Reservasi Vaksin
FRESC
Nomor telepon: 03-4332-2601
Jam reservasi: 9:00 - 17:00 (hari kerja)
Bahasa tersedia :

Bahasa Jepang / Inggris / China /

Korea / Portugis / Spanyol / Thailand / Vietnam / Filipina /
Khmer / Nepal / Indonesia / Myanmar / Mongolia / Prancis
/ Sinhala / Urdu / Bengali

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

Bagi yang belum memiliki voucher vaksinasi, silakan ke
halaman berikutnya

Jika Anda belum memiliki voucher vaksinasi↓
<Contoh alur prosedur vaksinasi>

※Klik di sini untuk alur vaksinasi masing-masing target
↓

Konsultasikan dengan pemda kota/desa terkait penerbitan voucher vaksinasi

Dengan membawa
(1) Dokumen mencantumkan domisili aktual (struk kuitansi pembayaran listrik, air atau
fasilitas lainnya)
(2) Kartu identitas diri (paspor, dll.)
dan meminta pemerintah setempat untuk penerbitan voucher vaksinasi

*Dokumen diperlukan untuk penerbitan voucher berbeda tergantung pada pemerintah
setempat, jadi silakan konsultasi dengan pemerintah setempat meskipun ada dokumen yang
tidak tersedia.
*Jika Anda memiliki masalah, silakan hubungi FRESC Help Desk.

Menerima voucher vaksinasi dari pemerintah setempat

Jika Anda ingin divaksinasi di pemda
domisili Anda,

silakan reservasi di pemda,
pusat vaksinasi skala besar, dll.

*Cara reservasi berbeda tergantung
pemda dan tempat vaksinasinya, jadi
mohon dikonfirmasi terlebih dahulu.

divaksin di pemda
kota/desa, pusat
vaksinasi skala besar, dll.

Anda dapat memilih sendiri
tempat vaksinasi.
Jika ingin divaksinasi di lembaga medis yang bekerja
sama dengan FRESC (Tokyo, Nagoya, Osaka),

silakan reservasi di konter telepon reservasi FRESC
※Nomor telepon 03-4332-2601
Lihat halaman sebelumnya untuk detailnya

divaksin di setiap
lokasi vaksin yang
ditentukan

Target vaksinasi yang didukung adalah sebagai berikut.
- WNA status tinggal jangka menengah hingga panjang
- WNA status tinggal jangka pendek yang kesulitan pulang ke
negaranya(sudah tinggal di Jepang minimal 3 bulan)
- WNA dalam prosedur deportasi
Jika Anda tidak tahu cara mendapatkan voucher vaksinasi di
pemerintah daerah Anda↓
Pusat Bantuan bagi Penduduk Asing, FRESC Help Desk
Nomor telepon: 0120-76-2029 (nomor bebas pulsa)
Jam konsultasi dan bahasa yang didukung
sama dengan konter telepon reservasi vaksin FRESC

