
 

  
. A execução da 4ª. vacina adicional às pessoas alvo de 60 anos e acima e pessoas acima 
de 18 com metabolismo basal que desejam aplicar a vacina. Pessoas que desejam aplicar 
a vacina, precisam fazer reserva.  
.Para fazer reserva é necessário ¨o número do cupom de vacina¨ e ¨a data de nascimento¨. 
. Assim que a carta de aviso chegar, poderá fazer reserva pelos modos à seguir.  
 
 
SE DESEJA APLICAR A VACINA NAS INSTITUIÇÕES MÉDICAS (SERÁ UTILIZADO A VACINA DA EMPRESA PFIZER)     
. ¨Sobre pessoas que vão aplicar a vacina¨, o ¨modo de fazer reserva¨, verifique na lista 

das instituições médicas de vacinação do anexo que foi enviado junto com a carta.  
. Se possui instituição médica que costuma frequentar, pergunte na mesma quando for 

fazer exame médico periódico.  
 
 
SE DESEJA APLICAR A VACINA EM GRUPO (SERÁ UTILIZADO A VACINA DA EMPRESA MODERNA)   

Sobre o¨local da vacina¨ verifique na lista de vacina em grupo da folha em anexo com a carta.   
【Modo de fazer reserva】 
（１）Ligue para o centro de chamada  ※Horário de atendimento: Das 9:00 ~ 17:00h.      ０５０－５４９１－１２４９ ※Cuidado para não discar errado! 
（２）Reserva pela internet ※Atendimento 24 horas       
RECEBA A APLICAÇÃO DA VACINA NO LOCAL E DIA DA RESERVA NA INSTITUIÇÃO MÉDICA OU EM GRUPO  
【Para levar no dia】 
No dia da vacina precisa levar o ¨comprovante de vacina que já aplicou¨, o ¨cupom de 
vacina junto com o diagnóstico preliminar¨, ¨um documento para confirmação pessoal 
(carteira de motorista,cartão de saúde,etc.)¨,¨caderneta de remédio(só para quem possuir)¨.    
＜Cuidados à tomar＞ 
¨Na ficha de diagnóstico preliminar¨ está impresso os dados pessoais da pessoa que 
vai aplicar a vacina, portanto tome cuidado para não esquecer , pois se não levar a ficha 
não poderá ser atendido na recepção.  
Pessoa de 65 anos e acima com dificuldade de se locomover em segurança poderá se 
utilizar do táxi gratuito ida e volta.  
Nº. do Telefone: 054-620-2281 (Horário de atendimento: das 9:00~17:00 horas) 

    Prefeitura de Yaizu, Setor de melhoria de saúde, sala de fomentação de vacinaTEL:054-627-4119/FAX:054-627-9960 

 
Enderêço de Email do Site para reserva  
https://gvi-reserve.azurewebsites.net/yaizu 

AVISO SOBRE A (4ª.) DOSE DA VACINA ADICIONAL 

ポルトガル語 


