
AVISO SOBRE A VACINA ADICIONAL CONTRA A VARIANTE OMICRON  
・Pessoas que já receberam a 1ª. , 2ª. dose da vacina poderão receber a vacina adicional contra 

a variante Omicron.  

・Cada pessoa vai receber a vacina contra a variante Omicron somente 1 vez. 
・É necessário fazer reserva da vacina. Faça reserva da vacina dos modos à seguir:       
 

SE DESEJA FAZER A VACINA EM CLÍNICAS MÉDICAS (SERÁ UTILIZADO A VACINA DA PFIZER) 
 

・「As pessoas alvo para aplicação da vacina」favor verificar o「modo de fazer reserva」na 
「lista de vacina das instituições médica.」que foi enviada junto com a carta.  

. Se tiver uma clínica médica que sempre costuma ir, pergunte quando for fazer consulta 
determinada na mesma. 

 

SE DESEJA FAZER A VACINA EM GRUPO (SERÁ UTILIZADO A VACINA DA MODERNA) 
 

Favor verificar o「local da vacina」na folha anexada junto com a carta sobre a「lista da vacina 
em grupo.」 
*Pessoas abaixo de 17 anos de idade não poderão receber a vacina da Moderna. 

【Modo de fazer reserva】 

( 1 )  Ligue para o centro de chamada  ※Horário de atendimento: Das 9:00 ~ 17:00h.   
    Tel: 0５０－５４９１－１２４９ ※Tomar cuidado para não discar errado 
 

( 2 )  Reserva pela internet ※Atendimento 24 horas     
※Poderá fazer consulta de reserva(por representação,etc.) na farmácia que frequenta mais perto dentro da cidade         
 

No dia da vacina será necessário levar o「comprovante de vacina que já aplicou」a「ficha de diagnóstico 
preliminar」(acima à direita está anexado o cupom de vacina) [documento para confirmação pessoal (carteira 
de motrista, cartão de saúde,etc.)「caderneta de remédio (para quem possuir).」  
 
 
＜Atenção cuidado!＞ 

  Tome cuidado pois se esquecer a「ficha de diagnóstico preliminar」não poderá ser atendido no balcão, 

pois nessa ficha estão registrados os dados da criança.  

・Pessoas acima de 65 anos de idade e acima com dificuldade de se locomover em segurança poderão 

utilizar o serviço de Táxi ida e volta gratuitamente. 

  Nº. do telefone 054-620-2281 (Horário de atendimento: das 9:00 ~ 17:00horas)  
・Para deficientes físicos e mental serão emitido cupom para utilizar Táxi ida e volta da residência até o local 

de vacinação.  

Mais detalhes entre em contato com o setor de assistência social (Chiiki Fukushi Ka) (Tel: 054-626-1127) 
 
PREFEITURA DE YAIZU SETOR DE MELHORIA DE SAÚDE (KENKO ZUKURI KA), SALA DE 
FOMENTAÇÃO DE VACINA TEL:054-627-4119  FAX:054-627-9960        

  

【Levar consigo no dia 

Site para fazer reserva  

https://gvi-reserve.azurewebsites.net/yaizu 


