
Work Flow Video on Community Vaccination Centre (translated script) 

วดิโีอข ัน้ตอนการทํางานเกีย่วกบัศูนยฉี์ดวคัซนีชมุชน (สครปิตแ์ปล) 

 

 Voice-Over ตวัอา่นหน้าจอ 

1 The Government will set up Community Vaccination 

Centres in all 18 districts in Hong Kong to provide 

COVID-19 vaccinations for members of the public. 

People must make a reservation on the designated 

website’s 24-hour booking system for the time and 

location of their vaccinations for both the first and 

second doses.  

 

รฐับาลจะตัง้ศนูยฉี์ดวคัซนีชมุชนทัง้ 18 เขตในฮ่องกง

เพือ่บรกิารการฉีดวคัซนี COVID-19 ใหก้บัประชากร

ทุกคน ทุกคนตอ้งทําการจองเวลาและสถานทีฉี่ดวคัซนี

สาํหรบัโดสทีห่น่ึงและสองผ่านระบบการจองทาง

เว็บไซตไ์ดต้ลอด 24 ช ัว่โมง 

2. Elderly people can be accompanied by not more than 

two carers. If the carers also wish to be vaccinated, 

they can make their bookings at the same time. 

ผูส้งูอายุสามารถพาผูดู้แลมาไดไ้ม่มากกวา่สองคน ถา้

ผูด้แูลตอ้งการฉีดวคัซนี พวกเขาสามารถทําการจอง

ไดใ้นเวลาเดยีวกนัได ้

 Aged 70 or above อายุมากกว่า 70 ปี 



3. After a successful booking, the website will 

display a confirmation notice. You will also 

receive an SMS notification. Please save the 

confirmation notice or SMS to show at the 

Community Vaccination Centre when you receive 

your vaccination. 

 

เมือ่ทําการจองสาํเรจ็ เว็บไซตจ์ะแสดงใบยนืยนัการจอง 

และสง่ขอ้ความ SMS กรณุาเก็บบนัทกึใบยนืยนัการ

จองหรอื SMS ไวเ้พือ่แสดงตอ่เจา้หนา้ทีศู่นยฉี์ดวคัซนี

ชมุชนเมือ่คุณเขา้ไปฉีดวคัซนี 

4. Elderly people or people requiring special help 

with their booking can go to a post office or the 

management office of the public housing estate 

where they live for assistance. 

 

ผูส้งูอายุหรอืผูท้ีต่อ้งการความชว่ยเหลอืพเิศษในการ

ทําการจองสามารถไปยงัไปรษณียห์รอืสาํนักงาน

บรหิารจดัการหมู่บา้นจดัสรรทีใ่กลบ้า้นของคุณเพือ่

ขอรบัความชว่ยเหลอื 

5. On the day of vaccination, please arrive at the 

chosen Community Vaccination Centre at the 

reserved time with your identity document and 

priority group proof. Show your SMS notification 

ในวนัฉีดวคัซนี กรณุาไปศนูยฉี์ดวคัซนีชมุชนทีจ่องไว ้

ในเวลาทีนั่ดหมาย พรอ้มเตรยีมเอกสารแสดงตวัตน

และหลกัฐานกลุม่ผูไ้ดร้บัสทิธิก์อ่น แสดง SMS หรอืใบ

ยนืยนัการจองแกเ่จา้หนา้ทีค่าวนเ์ทอรต์อ้นรบั 



or the confirmation notice to the reception counter 

staff. 

 People with temperature of 38°C or higher should not 

enter the centre. 

ผูใ้ดทีม่อีณุภมูริา่งกายสงู 38°C หรอืมากกวา่ ไม่

อนุญาตใหเ้ขา้ศนูยฯ์ 

6. You may then go to the information zone, where 

you can understand more about the vaccine you 

are taking by reading the fact sheet, watching the 

TV or scanning the QR code. After browsing the 

information, you may indicate your consent to be 

vaccinated by ticking the box on the fact sheet. If 

you have any queries about the vaccine or the 

inoculation, please seek help from the staff. They 

will also ask if you have any history of drug 

allergies or serious allergic reactions. 

 

ขอใหค้ณุไปโซนขอ้มูลทีม่เีอกสารแจงขอ้เท็จจรงิ สือ่

โทรทศัน ์หรอืแสกน QR โคด้เพือ่คณุสามารถทํา

ความเขา้ใจเกีย่วกบัวคัซนีทีค่ณุกาํลงัจะฉีดมากขึน้ 

หลงัจากทีไ่ดศ้กึษาขอ้มูลแลว้ ขอใหค้ณุแจง้ความ

ยนิยอมฉีดวคัซนีโดยการทําเคร ือ่งหมายถกูบนเอกสาร

แจงขอ้เท็จจรงิ ถา้คณุมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัวคัซนีหรอื

การฉีดวคัซนี กรณุาขอความชว่ยเหลอืจากเจา้หนา้ที ่

พวกเขาจะสอบถามคณุหากคณุเคยมปีระวตัแิพย้าหรอื

อาการแพร้นุแรง 



7． While waiting for your inoculation, you may take 

out your identity card and roll up your sleeve to 

help with the registration and vaccination process. 

ขณะทีก่าํลงัรอการฉีดวคัซนี ขอใหค้ณุเตรยีมบตัร

ประชาชนและพบัแขนเสือ้ขึน้เพือ่ลดเวลาการ

ลงทะเบยีนและขัน้ตอนการฉีดวคัซนี 

8. At the vaccination booth, the medical staff will 

ask you to insert your identity card into the card 

reader for registration purposes, and will 

administer the vaccination after confirming that 

you are suitable for it, and after receiving your 

consent.  

เมือ่ถงึโตะ๊ฉีดวคัซนี บุคลากรทางการแพทยจ์ะขอให ้

คณุเสยีบบตัรประชาชนเขา้ไปในเคร ือ่งอ่านบตัรเพือ่ทํา

การลงทะเบยีน และจะฉีดวคัซนีหลงัจากทีไ่ดย้นืยนัวา่

คณุเหมาะสมกบัการฉีดวคัซนี และไดร้บัคาํยนิยอมให ้

ฉีดวคัซนีจากคณุ 

9. You will then be given a copy of your vaccination 

record. 

คณุจะไดร้บับนัทกึการฉีดวคัซนีฉบบัถา่ยเอกสาร 

10. Please take a rest after the vaccination. Medical 

staff will check your condition. You should leave 

only if you do not have any discomfort. 

กรณุาอยูเ่พยีงช ัว่ครูห่ลงัจากการฉีดวคัซนี เพือ่

บุคลากรทางการแพทยจ์ะไดด้อูาการของคณุ คณุจะ

สามารถกลบัไดก็้ตอ่เมือ่ไม่พบอาการใด ๆ  



11. Remember to receive the second dose on the 

reserved date in order for the vaccine to work at 

its full effect. An SMS alert will be sent to remind 

you of your appointment.  

จาํวนัและเวลาการฉีดวคัซนีโดสทีส่องเพือ่การ

ประสทิธภิาพการทํางานของวคัซนี คณุจะไดร้บัการ

แจง้เตอืนการนัดหมายผ่าน SMS อกีคร ัง้  

12. Apart from your paper vaccination record, you 

can also access your record through the eHealth 

and iAMSmart mobile apps.  

นอกเหนือจากบนัทกึการฉีดวคัซนีของคณุแลว้ คณุก็

สามารถเขา้ดบูนัทกึนีไ้ดผ่้านทาง eHealth หรอื 

แอพพลเิคช ัน่ iAMSmart บนโทรศพัทม์อืถอื 

 


