Certificado da vacina preventiva contra o nôvo corona vírus
(Passaporte de vacinação)
Emissão do passaporte de vacinação para pessoas que já fizeram a vacina contra o nôvo corona vírus,
pessoas com previsão de irem ao exterior. As pessoas que necessitam do passaporte de vacinação
devem preparar os documentos necessários e fazer a solicitação no balcão de atendimento ou enviar
pelo correio.
＜Documentos necessários＞

① Formulário de solicitação
② Passaporte
③ Cópia do comprovante da vacina (cupom de vacina) ou do comprovante de registro da vacina
(pessoas que trabalham em instituições médicas, etc.).
※ As pessoas que perderam o comprovante da vacina (cupom de vacina) ou comprovante de
registro da vacina, devem preparar um documento de confirmação do mai nanba (nº. de pessoa
física) (Mai nanba ou um certificado de registro de residência que consta o mai nanba, etc.)
④ Se no passaporte está escrito (em alfabeto) o sobrenome de solteira (o), sobrenome de casada (o),
pseudônimo, precisa de um documento (em alfabeto) para confirmação dos dados pessoais: o
sobrenome de solteira (o), sobrenome de casada (o), pseudônimo.
⑤ Procuração (No caso de fazer a solicitação pelo representante, será preciso uma procuração).
※No caso de pessoas abaixo de 20 anos de idade precisar do passaporte de vacinação, a solicitação
será feita pelos responsáveis, porém não necessita da procuração.
Solicitação no balcão de atendimento → Receberá depois o passaporte no balcão de atendimento.
Traga os ítens de①～⑤ e faça a inscrição no Centro de saúde (Hoken Senta)
【Local】Centro de saúde de Yaizu (Yaizu Shi Higashikogawa 1- 8 - 1 )
【Horário de atendimento】Segunda～sexta das 8:30～17:15h.
＜Atenção＞
※ Hoken senta vai comunicar, venha para trâsmites de entrega.

※ Depois de fazer a solicitação, levará de 1 ~ 2 semanas para ficar pronto
※ Se não preencher corretamente o formulário não será possível fazer a entrega
Ao solicitar no correio → o passaporte será enviado pelo correio.
Coloque dentro do envelope os ítens de ①~ ⑤ e o envelope da carta resposta (escreva o nome,
enderêço do solicitante e cole o selo) e coloque no envelope para resposta com o nome e enderêço do
remetente com a cópia do documento de confirmação pessoal (zairyu card, carteira de motorista,
etc.) e envie ao destinatário abaixo.
※Caso deseja fazer via postal: carta expressa, carta registrada, coloque mais selos, e escreva no
そくたつ

かきと め

envelope:速達（Sokutatsu） ¨carta expressa¨ , 書留（Kakitome）¨carta registrada¨.
【Destinatário】〒425-0035 Yaizu Shi Higashikogawa 1-8-1
Para o setor de melhoria de saúde de Yaizu, sala de fomentação de vacinação
＜Atenção＞

※ Depois de fazer a solicitação, levará de 1 ~ 2 semanas para ficar pronto para emissão
※ Se o formulário não estiver preenchido corretamente não será possível fazer a entrega.

