
Dành cho những người nghỉ làm vì triệu chứng nghi là do tác dụng phụ khi tiêm vắc-xin virus 

Corona chủng mới 

Thông báo về tiền hỗ trợ nghỉ làm do tác dụng phụ khi tiêm vắc-xin 

virus Corona chủng mới 

Tỉnh sẽ hỗ trợ cho những người phải nghỉ làm vì tác dụng phụ khi tiêm vắc-xin virus Corona chủng 

mới. 

Đối tượng là những người ứng với tất cả 4 mục dưới đây 

 

(1) Những người sống trong tỉnh Yamanashi, tiêm vắc-xin virus Corona chủng mới trong khoảng thời 

gian từ ngày 1 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022 

 

(2) Người lao động hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân 

Những người làm việc và nhận lương từ chỗ làm hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân (Tính cả những người 

làm thêm theo giờ và part-time) 

 

(3) Những người nghỉ làm do tác dụng phụ (*) khi tiêm vắc-xin virus Corona chủng mới 

* Những triệu chứng có sau khi tiêm vắc-xin như: đau chỗ tiêm, mệt mỏi, đau đầu, sốt, đau cơ - khớp, 

v.v. 

 

(4) Những người không được nhận lương, trợ cấp trong thời gian nghỉ làm, hoặc bồi thường bảo 

hiểm từ quỹ công khi nghỉ làm 

Số tiền hỗ trợ tính theo số ngày nghỉ làm, mỗi này 4.000 Yen  

 

Ngày được hỗ trợ 

Nghỉ làm ngày tiếp theo sau ngày đi tiêm hoặc 2 ngày sau ngày tiêm. 

 

Số tiền hỗ trợ 

Với 1 lần tiêm, hỗ trợ tối đa 2 ngày, tối đa 8.000 yên. 

(Trường hợp nghỉ làm vì phát sinh triệu chứng nghi do phản ứng phụ sau cả 2 mũi tiêm, mức hỗ 

trợ tối đa sẽ là 16.000 yên). 

 

Hạn đăng kí: Ngày 31 tháng 3 năm 2022 (thứ 5) 

Nếu có thể, hãy đăng kí trong vòng 1 tháng sau khi nghỉ làm vì tiêm mũi 2. 


