O site para reserva da vacina pela internet é somente em japonês. Faça reserva olhando a explicação. Poderá fazer reserva pelo
telefone. Ligue para o centro de chamada.
【Centro de chamada de Yaizu sobre vacina】 TEL: 050-5491-1249 (Japonês, Inglês, português）
【Balcão de atendimento multilingues de Yaizu sobre vacina】 TEL: 092-687-3126 （Tagalo, Espanhol, Chinês, Coreano, Tailandês,
Vietnamita, Indonésio, Nepalês, Francês, Alemão, Italiano, Russo, Marelês, Miyanmarês, Khmer, Mongoliano, Sinhalês）

Modo de reservar pelo Site para fazer reserva
１． Acesse o Site para fazer reserva https://gvireserve.azurewebsites.net/yaizu/
Poderá fazer reserva para vacina em grupo e vacina
individual parcial através desse site.

Local da vacina em grupo
・焼津文化会館 （Yaizu Bunka Kaikan）➝Centro Cultural de Yaizu
・ふれあいギャラリー （Fureai Gyarari）➝Galeria para relacionamento entre pais & filhos
・大井川保健相談センター （Oigawa Hoken Sodan Senta）➝Centro de consulta de saúde de Oigawa
Intituições médicas que poderá fazer vacina individual
Veja a home page abaixo para a lista dessa instituições médicas que poderá fazer vacina individual.
https://www.city.yaizu.lg.jp/corona/wakutin.html
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２．Leia os pontos de advertência. Após isso, clique em:予約する（Fazer reserva）
※Para fazer reserva será necessário o Nº. do cupom da vacina e sua data de
nascimento dentro do espaço limitado.

Nº. do cupom de vacina é o Nº. que está escrito no cupom, que começa com zero (0) (são 10 dígitos).

Data de Nascimento:

Fazer reserva
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Nº. do cupom de
vacina

Data de
nascimento
Login (Entrar)

３．Escreva o Nº. do cupom da vacina 「接種券番号」
（Nº. do cupom de vacina）e a data de Nascimento que está escrito no cupom de vacina que a
prefeitura enviou「生年月日」
（Data de nascimento）. Logo depois aperte o Login ログイン（Login (Entrar）.
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Já confirmei sobre o ítem acima mencionado

Fazer reserva

４．
「上記事項について、確認しました」
（Já confirmei o ítem acima citado）
（marque com o sinal de checagem ☑ E após isso, clique em「予約する」
（Fazer reserva）.

Ítem de confirmação sobre reserva
⚫ Pessoas que possuem doenças crônicas ou preocupação com o estado de saúde, devem sem falta consultar o médico, etc. que o acompanha antes de fazer a
reserva.
⚫ Alteração e cancelamento de reserva pelo site, devem ser feito antes do dia da vacina. Depois dessa data, ligue para o「Centro de chamada de Yaizu sobre
vacinas」☎ (050-5491-1249) .
⚫

A vacina do nôvo corona vírus precisa ser aplicada 2 vezes. Precisa fazer reserva para cada aplicação da vacina. Poderá fazer a reserva da 2ª. aplicação da vacina
depois que terminou de tomar a 1ª. aplicação. Venha ao local da vacinação utilizando sem falta a máscara.
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５．Fazer reserva da aplicação da 1ª. dose da vacina
clique ➝ 「接種会場一覧から予約」(Para reservar
pelo local de vacinação)

Fazer reserva da aplicação da 1ª. dose da vacina

Para reservar pelo local de vacinação
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Data

焼津文化会館 Yaizu Bunka Kaikan
(Centro Cultural de Yaizu)

ふれあいギャラリーFureai Gyarari
(Galeria de relacionamento de pais
& filhos )

大 井 川保 健相 談セ ンタ ー Oigawa
Hoken Soudan Senta (Centro de
consulta de saúde de Oigawa)

６． Se quizer fazer reserva clique na alternadiva do dia que deseja
「－」
・・・Não é dia para aplicação da vacina
「×」
・・・Reserva Lotada.
「〇」
・・・Poderá fazer reserva.
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Insira o nome da pessoa que vai
reserva (sem falta)

fazer

Insira o enderêço do E-mail da pessoa que
vai fazer reserva

Insira o Nº. do telefone da pessoa que vai
fazer reserva (sem falta)
※Sem traço（Exemplo：05054911249）

７．
「氏名」(Nome)「電話番号」(Tel.)「メールアドレス（任意）
」
（Enderêço de E-mail (Não é obrigatório）e depois clique o dia e hora desejada do quadro.
※Se inserir o enderêço do E-mail, receberá um e-mail de confirmação do conteúdo da reserva e E-mail de confirmação na véspera da aplicação da vacina.
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８．Verifique o conteúdo da reserva (local da vacina, dia, hora).
Se estiver de acordo, clique no はい（Sim）.
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９．Reserva concluída. Verifique o conteúdo da
reserva e os ítens de advertência.
Se for cancelar a reserva, clique no「予約キャ
ンセル」(Cancelar reserva).

Classificação da reserva（1ª . Aplicação / 2ª. Aplicação）

Dia e hora da reserva

Local que fez reserva da vacina
Nome da pessoa que fez reserva

Enderêço de E-mail da pessoa que fez reserva
Nº. do Telefone da pessoa que fez reserva

O que levar no dia da vacina
１． 接種券(Seshu ken) Cupom da vacina
２． 予診票(Yoshin hyou) A ficha do diagnóstico preliminar (Enviamos junto com o cupom de vacina. Favor

preencher antes. Na home page da cidade de Yaizu existe a ficha de diagnóstico preliminar em línguas
estrangeiras. Preencha a ficha de diagnóstico preliminar em japonês que foi enviada, olhando a a versão em
idioma estrangeiro).
３． Documentos para confirmação pessoal (Zairyu kado, carteira de motorista, cartão do seguro de saúde, etc.)
４． お薬手帳(Okusuri techou) Caderneta de rémédios (Pessoas que estão tomando remédio e as que possuem doenças crônicas
devem trazer) Alteração, cancelamento de reserva, poderá fazer por esse site até na véspera do dia de reserva da vacina. Faça
o log in novamente para isso.
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Para cancelar no dia, porque não está se sentindo bem de saúde, etc. / Para fazer alteração, favor entrar em contato com o
centro de chamada de Yaizu sobre vacina (Tel: 050-5491-1249）.
Venha sem falta com máscara quando vier ao local da vacinação.
Favor vir ao local com roupas fáceis para mostrar os ombros.
Cancelar reserva
Reserva de vacina de outras pessoas
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