Tỉnh Gunma

NHANH CHÓNG TIẾP NHẬN TIÊM CHỦNG VẮC-XIN CORONA LẦN 3
ĐỂ CÓ CƠ HỘI ĐĂNG KÝ RÚT THĂM NHẬN QUÀ
Đối tượng có thể đăng ký

⚫

Điều kiện đăng ký

Người dưới 64 tuổi

⚫

lần thứ 3 cho đến 30/ 4/ 2022

(người sinh từ 1/ 12/ 1956 trở đi)
⚫

Người đã tiêm chủng vắc-xin Corona

Người có chứng nhận cư trú tại nội

⚫

Đăng ký qua ứng dụng LINE cho đến
31/ 5/ 2022

tỉnh vào lần tiêm chủng thứ 3

Những phần quà có thể trúng khi rút thăm!
(Ví dụ về phần quà)

Đồng hồ lặn

1 thùng nước ngọt
có ga Guaraná
(350ml x 24 lon)

Xe đạp động cơ điện

Set cơm Churrasco
dành cho 2 người

1 bánh pizza kiểu Brazil

Khẩu trang y tế

Gối da

Phần kẹo Prestigio
trị giá 2000 yên

Phiếu ăn trị giá 2000

Phần ăn không giới
hạn món Churrasco
(thịt nướng kiểu Brazil)

Set quà tặng phô-mai

yên tại nhà hàng Brazil
Thông tin chi tiết về hiệu quả tiêm chủng mũi thứ 3, phản ứng phụ và đăng ký rút thăm, vui lòng
tham khảo tại trang chủ của tỉnh Gunma

Tỉnh Gunma

Gửi tới những người đã nhanh chóng
tiêm chủng vắc-xin mũi thứ 3!

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ
RÚT THĂM NHẬN QUÀ
1. Rút thăm nhận quà
Người dưới 64 tuổi (những người sinh từ ngày 1/ 12/
1956 trở đi) đã tiêm chủng vắc-xin mũi thứ 3 cho đến
ngày 30/ 4/ 2022 có thể đăng ký rút thăm nhận quà.
◆ Tiếp nhận đăng ký đến 17:00 ngày 31/ 5/ 2022

2. Cách thức đăng ký
Hãy đăng ký qua ứng dụng LINE theo thứ tự các bước từ 1
đến 5
① Đăng ký để trở thành bạn bè với tài

khoản chính thức của tỉnh Gunma
“Gunma Dejitaru Madoguchi”
② Chọn “Đăng ký rút thăm vắc-xin mũi thứ

3” từ mục nội dung của “Gunma Dejitaru
Madoguchi”

③ Trả lời câu hỏi về vắc-xin

④ Sau khi trả lời đúng toàn bộ câu hỏi về

vắc-xin, ấn chọn ô màu xanh để di
chuyển đến phần đăng ký

⑤ Từ phần đăng ký, nhập thông tin như

tên, địa chỉ, phần quà mong muốn,.v.v...

Thông tin chi tiết về “Hiệu quả tiêm chủng mũi thứ 3”, “Phản ứng phụ” và “Đăng ký rút thăm”,
vui lòng tham khảo tại trang chủ của tỉnh Gunma

