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LANGKAH-LANGKAH PENDAFTARAN KESEDIAAN DAN RESERVASI
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(1) Pendaftaran Kesediaan Vaksinasi

Situs Web：https://1922.gov.tw
Menurut pengumuman CECC untuk membuka target kategori pendaftaran, target kategori

dapat mendaftarkan kesediaan vaksinasi. Cara verifikasi identitas: no. kartu identitas/ no. ID 

(ARC) + no. kartu asuransi kesehatan

1. Hanya kategori terbuka yang dapat 
mendaftar.

2. Bagi yang tidak memiliki kartu asuransi
kesehatan, dapat memasukkan no. izin masuk
dan keluar/ no. paspor.

http://1922.gov.tw/
http://1922.gov.tw/
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(1) Pendaftaran Kesediaan Vaksinasi_Daftar

1. Bagi yang memiliki kartu asuransi kesehatan: silakan masukkan no. kartu identitas/ no. ID (ARC) + no. kartu asuransi

kesehatan, serta masukkan kode captcha

2. Bagi yang tidak memiliki kartu asuransi kesehatan: warga negara Tiongkok, Hongkong dan Makau/ warga negara

tanpa kartu keluarga, silakan masukkan no. ID (ARC) + no. izin masuk dan keluar, serta masukkan kode captcha. 

Bagi warga negara asing, silakan masukkan no. ID (ARC) + no. paspor, serta masukkan kode captcha.
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(1) Pendaftaran Kesediaan Vaksinasi_Bagi yang tidak memiliki kartu asuransi kesehatan

Warga negara Tiongkok, Hongkong dan Makau/ warga negara tanpa kartu keluarga, silakan

masukkan no. ID (ARC) + no. izin masuk dan keluar

Warga negara asing silakan masukkan no. ID (ARC) + no. paspor

No. izin masuk

No. izin

No. izin masuk 

dan keluar



(2) Pendaftaran Reservasi Vaksinasi

Bagi yang mendaftar kesediaan dan memenuhi syarat kualifikasi usia, boleh membuat reservasi

di platform reservasi vaksin setelah menerima SMS pemberitahuan. 
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Bagi yang tidak memiliki kartu

asuransi kesehatan, dapat

memasukkan no. izin masuk

dan keluar/ no. paspor.



Menggunakan no. kartu identitas/ no. ID (ARC) + no. kartu asuransi kesehatan/no. kartu identitas lainnya

(2) Petunjuk Operasi untuk Reservasi Vaksinasi_ no. kartu identitas + no. kartu asuransi kesehatan
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Masukkan no. kartu identitas/ no. ID (ARC) + no. kartu asuransi kesehatan/ no. kartu identitas lainnya, 
serta masukkan kode captcha dan tekan pilihan「Proses Verifikasi Identitas」
Bagi yang tidak memiliki kartu asuransi kesehatan, silakan centang kotak dan isi no. identitas yang sesuai.

(2) Petunjuk Operasi untuk Reservasi Vaksinasi_ no. kartu identitas + no. kartu asuransi kesehatan


