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Android iPhone 

Bạn có thể đọc Echizen City quan hệ công chúng bảng tiếng Việt bằng 
ứng dụng miễn phí “Catalog Pocket”. Tải xuống ứng dụng này và đọc 
thêm thông tin trên trang đó! 

Về việc tiêm bổ sung (Tiêm mũi thứ 3)  
vắc xin vi rút corona chủng mới 

新型コロナワクチンの追加接種（3 回目）実施について 
 

Nó sẽ được thực hiện tuần tự dựa trên chính sách tiêm chủng tăng 
cường của quốc gia. Thông tin chi tiết sẽ được thông báo vào một 

ngày sau đó. 
● Đối tượng: Người trên 18 tuổi đủ 8 tháng trở lên kể từ ngày tiêm 

vắc xin mũi thứ hai  
Phiếu tiêm sẽ được vận chuyển tuần tự theo thời gian tiêm. 
※ Chỉ có thể đặt lịch từ khi nhận được phiếu tiêm 

Cung cấp thực phẩm cho những người cần 
支援が必要な人へ食料を提供します  

● Thời gian: Đến ngày 31 tháng 1 (thứ 2) Từ 8 giờ 30 sáng đến 5 
giờ chiều. 

● Địa điểm: Hội đồng phúc lợi thành phố (Tầng 4 trung tâm 
thương mại Takefu) ※Từ ngày 29 tháng 12 (thứ tư) đến ngày 3 
tháng 1 (thứ hai), sẽ được cung cấp tại quầy làm việc ngoài giờ 
của Tòa thị chính Echizen. 

● Đối tượng: Những người sống trong thành phố và muốn cung 
cấp thực phẩm do hoàn cảnh tạm thời. 

● Thực phẩm cung cấp: Gạo, mì khô, đồ hộp, kẹo các loại, bát 
đựng thức ăn các loại, v.v. 

※ Vui lòng mang theo túi, như túi thân thiện với môi trường. 
Thông tin liên hệ: Hội đồng phúc lợi thành phố ☎0778-22-8500, 

Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, dịp nghỉ cuối năm đầu năm  
☎080-8697-3306 

 

■ Liên quan đến vấn đề dọn tuyết 
∙ Thành phố thì dọn tuyết trên đường: nếu tuyết rơi hơn 10 
cm và được dự báo tiếp tục rơi thì sẽ dọn tuyết vào lúc 8 giờ 
sáng. ※khi tuyết rơi dày thì sẽ ưu tiên những tuyến đường cần 
thiết. Những con đường nhỏ ở khu dân cư thì được dọn dẹp bởi 
hiệp hội khu phố. 
Việc để tuyết trên đường, chẳng hạn như quét tuyết trên mái 
nhà là vi phạm pháp luật. 

 

■ Chuẩn bị cho mùa tuyết rơi: Trường hợp được dự báo lượng 
tuyết rơi nhiều hơn trong vài thập kỉ qua thì sẽ có thông báo đặc 
biệt thông tin đến cho người dân được rõ. Để bảo vệ bản thân 

mình hãy chuẩn bị cẩn thận các đề mục bên dưới:  
∙ Chuẩn bị các vật dụng cho trường hợp khẩn cấp (miếng dán 
nóng, đèn pin). 

 

■ Cấp nước: Khi nước không chảy ra Vào buổi sáng lạnh thì đồng 
hồ nước hoặc ống nước bị đóng băng vì thế nước có thể không 
chảy ra. Cách xử lí trong trường hợp này, xin vui lòng đặt nước 
ấm trực tiếp vào đồng hồ và đường ống nước. ※Chú ý! Nếu bạn 
đặt nước nóng trực tiếp lên đường ống nước, nó có thể bị vỡ! 

 

■ Rác: Khoảng từ tháng 1 đến tháng 2, có những khu vực sẽ thay 
đổi địa điểm thu gom rác, vì thế hãy liên lạc với trưởng khu vực 
nơi bạn sinh sống để biết thêm thông tin. 

Thông tin chuẩn bị cho mùa đông 冬じたくインフォメーション 

Cuộc bầu cử Thị trưởng Echizen được tổ chức vào ngày 17 tháng 10 và Kenichi Yamada được bổ nhiệm 
làm thị trưởng mới từ ngày 8 tháng 11. 山田越前市長メッセージ 

【Thông điệp từ thị trưởng Yamada】Thành phố Echizen được ban tặng cho “kho báu” tuyệt vời như lịch sử, thiên nhiên và công 
nghiệp, và tôi cảm thấy rằng điều đó dẫn đến hạnh phúc của người dân. Hãy làm việc cùng với người dân để tạo ra một thành phố nơi mọi 
người có thể sống hạnh phúc để họ cảm thấy “Tôi rất vui vì tôi đã sống ở thành phố này”. 


