
Aviso da (3ª. dose) da vacina adicional 
. Pessoas que desejam receber a aplicação da vacina precisam fazer reserva.  
. Pessoas que estão internadas em asilo para idosos, etc. (inclue-se os que utilizam) e pessoas que trabalham 
em asilos passados acima de 6 meses poderão receber.  
. Pessoas idosas (acima de 65 anos de idade) que já se passou mais de 6 meses após ter tomado a 2ª. dose  
poderão receber a vacina.  
. Às pessoas que desejam receber a vacina, recomendamos que façam a reserva no mesmo local de vacinação  
da 1ª. e 2ª. dose.       
Se deseja fazer a aplicação da vacina nas instituição médicas (Utilizar 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¨ anexa.  
. Se tiver uma clínica médica que sempre vai consultar, pergunte quando for periodicamente se consultar 

na mesma.  
Se deseja fazer a aplicação da vacina em grupo (Previsão de utilizar a vacina da Moderna) 
Favor verificar o ¨local da vacina¨ na folha que foi anexada junto com a ¨lista da vacina em grupo¨. 
[Modo de fazer reserva] 
(1) Ligue para o centro de chamada ※Horário de atendimento: das 9:00h.~17:00h. 050 – 5491 – 1249 
(2) Reserva pela internet ※Horário de atendimento: 24 h.  
「Local / Dia / Horário da vacina」verifique no informativo anexo「Lista da vacina em grupo」.  

Modo de fazer reserva Centro de chamada Reserva pela internet 
Idioma Japonês, Inglês, Português Japonês 
Horário das 9:00 ~ 17:00hs. 24 hs 
Informação 050 – 5491 – 1249 https://gvi-reserve.azurewebsites.net/yaizu  

Receba a vacina no dia que fez reserva nas instituições médicas, locais da vacina em grupo    
[Levar consigo] 
Precisa levar: 
①¨Comprovante de vacina que já fez¨ 
  
②¨diagnóstico médico preliminar¨ ,   
③¨documento de confirmação pessoal  
(Carteira de motorista, carteira de saúde, etc.)¨ ,   
④¨caderneta de remédio  
(só para quem possui)¨.   

Questionário de diagnóstico preliminar

Prefeitura de Yaizu setor de melhoria de saúde-sala de fomentação de vacina 

(Yaizu-shi Kenko Dukuri-ka Wakuchin Sesshu Suishin-shitsu) 
TEL:054-627-4119 / FAX:054-627-9960 

Comprovante de vacina que realizou

Português 


