
Та вакцины тасалбартай бол дараах хаягаар хандана уу. ↓

Хэлнүүд: япон, англи, хятад, солонгос, португал, 
испани, тайланд, вьетнам, филиппин, кхмер, балба, 
индонез, мьянмар, монгол, франц, сингал, урдү, 
бенгал хэлээр үйлчилнэ.
Веб хуудас:

Вакцинд хамрагдахад зориулсан 
FRESC-ын утас (цаг авах)

Утас: 03-4332-2601

Утас авах цаг: 9.00-17.00 цаг (Зөвхөн ажлын өдрүүд)

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

Вакцинжуулалтын хувьд
FRESC зүгээс олон хэлээр 

үзүүлэх дэмжлэг
КОВИД-19 эсрэг вакцинжуулалтын үйл 

ажиллагааг олон хэлээр явуулахад Токио, 
Нагояа, Осака дахь эмнэлгүүдтэй хамтран 
ажиллаж FRESC (Гадаад оршин суугчдад 

дэмжих төв) дэмжлэг үзүүлнэ!

Хэрэв вакцины тасалбаргүй бол дараах хуудсыг харна уу.

モンゴル語



Хэрэв та вакцины тасалбаргүй бол дараах 
аргаар гүйцэтгэнэ үү. ↓

Гадаад оршин суугчид дэмжих төв FRESC-ын 
тусламжийн тасаг

Утас: 0120-76-2029 (төлбөргүй дугаар)
Утас хүлээн авах цаг, хэлнүүд бол Вакцинд 
хамрагдахад зориулсан FRESC-ын утастай адил

Дор дурдсан хүмүүс хэлний тусламж авах боломжтой.
• Дунд ба урт хугацаагаар оршин суугч
• Богино хугацаагаар ирж нутаг руу буцах боломжгүй 

болсон хүн (3 сараас дээш Японд оршин сууж буй)
• Японы нутаг дэвсгэрээс албадан гаргах тухай хяналт 

шалгалтын явц дээр байгаа хүн
Оршин суудаг хот тосгоноос тасалбар авах тухай зөвлөгөө ↓

Хот тосгоны захиргаанд хандаж вакцины тасалбар авах 
талаар зөвлөлдөнө.

Хот тосгоны масс вакцинжуулалтын 
төв  дээр очиж вакцин хийлгэнэ.

Тус бүрийн вакцинжуулалтын төв 
дээр очиж вакцин хийлгэнэ.

Хаана вакцин хийлгэхээ 
өөрөө сонгох боломжтой.

Вакцины тасалбарыг орон нутгийн захиргаанаас авах

Оршин сууж буй нутагтаа хийлгэхээр 
бол

Хот тосгоны масс 
вакцинжуулалтын төв рүү 

хандаж цаг авна.

FRESC-тай хамтарсан  эмнэлгийн 
(Токио, Нагояа, Осака）вакцинжуулах 

төвд хийлгэхээр бол
Вакцинд хамрагдахад зориулсан 

FRESC-ын утас руу залгаж цаг авна.
Хэрхэн цаг авах журмыг тухайн 
нутгийн захиргаанаас тодруулна уу.

Утас: 03-4332-2601
Дэлгэрэнгүйг өмнөх хуудаснаас харна уу.

i. Бодитоор оршин сууж байгааг харуулах бичиг баримт (үндсэн 
төлбөрийн бичиг г.м.)

ii. Биеийн үнэмлэх (паспорт зэрэг)-ийн хамт орон нутгийн захиргаа 
дээр очиж, вакцины тасалбар авах талаар зөвлөлдөх
Орон нутгаас шалтгаалж өөр бичиг шаардах ба бичгээ бэлтгэх 
боломжгүй бол захиргаанаас зөвлөгөө авах хэрэгтэй.
Тусламж хэрэгтэй бол FRESC тусламжийн тасаг руу хандаарай.

Хамрагдах бүлгийн дагуу өөр тул дэлгэрэнгүйг эндээс харна уу.  ↓

⟪ Вакцин хийлгэх алхмуудын жишээ ⟫


