
AVISO SOBRE A VACINA (1 ~ 3 DOSE) DO NÔVO CORONA VÍRUS 
≪AOS RESPONSÁVEIS DE CRIANÇAS DE 6 MESES ~ 4 ANOS DE IDADE≫ 
・As crianças de 6 meses ~ 4 anos de idade também poderão fazer a vacina do nôvo corona vírus. 

・Após um intervalo determinado será vacinado 3 vezes.  

（Como sempre, após um intervalo de 3 semanas será aplicado a 2ª. dose, após isso passado o intervalo de 8 semanas 

será aplicado a dose restante 1 vez).  

・No dia da vacina será necessário a assinatura do responsável na ficha de autorização e de diagnóstico 

preliminar.  

・Será necessário deixar um intervalo acima de 2 semanas com relação à outras vacinas preventivas.  
(Pode aplicar a vacina anti- corona sem deixar intervalo apenas se for a vacina contra influenza.) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

◆Sobre o local da vacina e o modo de fazer reserva◆※Doravante poderá haver   

mudança do local da vacina. 
 

１ Local da vacinação em grupo: Shizuoka Yaizu Shinyo Kinko Yaizu Honbu(Gokahorinouchi 987)  
２ Local da vacinação individual: Comunity Hospital Koga Byoin (Daikakuji 2-30-1)   

※Local da vacina em grupo:  3 semanas depois que aplicou a 1ª.dose será feita a 2ª.dose, 8 semanas depois que 

aplicou a 2ª. dose poderá fazer a aplicação da 3ª. dose. 
※Não realizará vacina anti-influenza ao mesmo tempo no local da vacina em grupo ou no Hospital Koga Byouin 

 

３ Modo de fazer reserva   

（１）Reserva pela internet       
（２）Ligue para o centro de chamada de Yaizu (Hor.de atendimento das 9:00 ~17:00hs)      TELEFONE:０５０－５４９１－１２４９ 
※Ligue direto ao Comunity Hospital Koga Byoin, clínicas médicas (Tel: 054-628-5500） 

ou pessoas com consulta médica marcada poderá fazer reserva na hora da consulta. 

【Trazer consigo no dia】 
・Diagnóstico preliminar (é um diagnóstico preliminar de uso exclusivo para cada dose de 1~3 . Confira várias 

vezes e depois preencha) 

・Comprovante de vacina realizada 
・Documento para confirmação pessoal (Mainanba Kado “cartão do Nº.de pessoa física”, Carteira de 

saúde, caderneta de beneficiário de despesas médicas infantil gratuita, etc.) 
・Caderneta de saúde da mãe & filho 

Caderneta de remédio (somente pessoa que possuir) 
  Prefeitura de Yaizu setor de melhoria de saúde- Sala de fomentação de vacina  TEL：054-627-4119 FAX：054-627-9960  

Site URL para reserva da vacina  
https://gvi-reserve.azurewebsites.net/yaizu 

Site p/ fazer reserva 
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