
Penduduk yang telah menerima suntikan vaksin virus corona sekarang dapat
mendaftar untuk penerbitan sertifikat vaksinasi (paspor vaksin). 

・Terdapat 2 cara pendaftaran: melalui pos atau online.
・Sertifikat akan diterbitkan sesuai dengan kupon vaksinasi dari Kota Toyonaka.
・Penerbitan bebas dari pungutan biaya (gratis).
・Setelah pendaftaran, sertifikat akan dikirimkan melalui pos dalam 5-6 hari.

✉ Untuk pendaftaran melalui pos
Mohon lampirkan dokumen no. 1-6 ke alamat yang tertera di bawah.

1. Formulir pendaftaran
Unduh formular pendaftaran dan isi kolom-kolom yang tersedia.
Formulir pendaftaran（PDF：211KB）※Bahasa Jepang dan Inggris
Contoh pengisian formulir pendaftaran（PDF：383KB）

※Jika Anda mewakili pengisian formulir untuk orang lain, mohon capkan inkan
pendaftar di sebelah nama.
※Formulir juga tersedia di Pusat Kesehatan, Divisi Penduduk (Balai Kota Gedung 1),
Balai Kota Cabang Shonai, Balai Kota Cabang Shinsenri.

2. Fotokopi paspor
Fotokopi paspor halaman awal di mana nama, nomor paspor, tanggal lahir dll tertera.

※Di sertifikat akan terlampir nomor paspor Anda. Jika Anda tidak memiliki paspor atau
paspor Anda telah kadaluarsa maka Anda tidak dapat mendaftar untuk penerbitan
sertifikat ini. 
※Jika nama yang terlampir di paspor berbeda, mohon lampirkan dokumen yang dapat
membuktikan identitas Anda dengan nama tersebut.
※Jika nomor paspor Anda berubah atau paspor Anda diperbarui setelah penerbitan
paspor, Anda harus mendaftar untuk sertifikat baru. 

3. Fotokopi kartu identitas
Fotokopi kartu identitas dengan nama dan alamat. (kartu My Number, SIM, residence
card, dll) 

4. Amplop dengan perangko (untuk pengiriman sertifikat)
Mohon tulis nama dan alamat Anda.
※Alamat harus sesuai dengan alamat pada kartu identitas.
※Biaya pos: 84 Yen untuk reguler dan 374 untuk pengiriman kilat.
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5. Fotokopi kupon vaksinasi
Nomor kupon vaksinasi Anda dibutuhkan untuk pendaftaran. Jika kupon telah
digunakan mohon kirimkan fotokopi kupon yang tidak terpakai di sebelah kanan. 

6. Fotokopi bukti penyuntikan
Bukti ini diberikan kepada Anda setelah penyuntikan di sebelah kanan kupon vaksinasi
Anda.
Jika Anda tidak memiliki bukti ini mohon kirimkan formulir screening pre-vaksinasi
dengan bukti penyuntikan.

※Jika Anda mendaftarkan menggunakan wakil mohon lampirkan dokumen
no. 7 dan 8.

7.  Surat Kuasa
 Diisi oleh yang diwakilkan. 

8.  Fotokopi surat identitas yang mewakilkan
Fotokopoi surat identitas dengan nama dan alamat. 
※Pada amplop untuk pengiriman sertifikat mohon tulis nama dan alamat orang yang
mewakilkan.

【Alamat Pengiriman】

〒561-8501
�中�（とよなかし）中��（なかさくらづか）3―1―1
�中���（とよなかしやくしょ） 
�型コロナウイルス�染�予��種��書担当（しんがたころなういるすかんせんしょうよ

ぼうせっしゅしょうめいしょたんとう）

〒561-8501
3-1-1 Nakasakurazuka, Toyonaka-shi  Toyonaka City Hall
Shingata Corona Uirusu Kansensho Yobousesshu Shomeisho Tantou

Untuk pendaftaran online
Mohon mendaftar melalui tautan yang tersedia di bawah.
※Pembayaran biaya pengiriman sertifikan akan dilakukan dengan kartu kredit. Jika
Anda tidak memiliki kartu kredit mohon untuk mendaftar melalui pos.

【Info�lebih�lanjut】 Toyonaka�Vaccine�Dial
Telp：06-6151-2511�(09:00-18:00,�tutup�Hari�Sabtu,�Minggu,�dan�libur�nasional)


