
 

AVISO SOBRE A VACINA ADICIONAL DO NOVO CORONA VÍRUS (3ª. DOSE) 
 

≪Aos pais ou responsáveis de crianças de 5 até 11 anos de idade≫ 

 

．As crianças de 5~11anos de idade também poderão receber a 3ª. dose da vacina. As crianças que já 

receberam a 2ª. dose e se passaram 5 meses, poderão receber a 3ª. dose da vacina.  

Quem desejar aplicar a vacina, é necessário fazer a reserva. 

．Para fazer a reseva será necessário o「Nº.do cupom da vacina」e「data de nascimento.」Deixe 

preparado o「comprovante da aplicação da vacina」que está junto na mesma carta.  

．Será necessário trazer no dia da vacina a carta de anuência e questionário de diagnóstico preliminar 
com a assinatura do responsável.        

※Será utilizada a mesma vacina para crianças da empresa Pfizer que foi aplicada na 1ª. e 2ª. dose. 

※No dia da vacina será alvo as crianças de 11 anos e abaixo. Crianças de 12 anos de idade e acima irão 

 receber vacina de adultos.  

※Não será feito ao mesmo tempo a vacina anti-influenza no Hospital Comunitário Koga Byoin. 
 

◆Sobre o local e o modo de fazer reserva◆ 
 

1  Local de vacina em grupo: Shizuoka Yaizu Shinyo Kinko Yaizu Honbu (Gokahori no Uchi 987) 

2  Local de vacina individual: Hospital comunitário Koga Byoin (Daikakuji 2 - 30 – 1)           ※Existe a possibilidade de mudar de local futuramente 

3  Modo de fazer reserva 
(1) Ligue para o centro de chamada  ※Horário de atendimento: Das 9:00 ~ 17:00h.       Nº. do Tel.: 0５０－５４９１－１２４９   
(2) Reserva pela internet ※Atendimento 24 horas      
※ Ligue diretamente ao Hospital Comunitário Koga Byoin (054-628-5500) e pessoas com consulta  

periódica determinada poderão inscrever quando for consultar-se.  
 

【Levar consigo no dia】 

No dia da vacina será necessário levar a「ficha de diagnóstico preliminar」(acima à direita está anexado o 
cupom de vacina)「comprovante de vacina」[documento para confirmação pessoal (cartão do mainanba, 
cartão de saúde, carteira de beneficiário de despesas médicas gratuitas infantil,etc.)」「caderneta de mãe e 
filho」「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.  
 
PREFEITURA DE YAIZU SETOR DE MELHORIA DE SAÚDE (KENKO ZUKURI KA), SALA DE 
FOMENTAÇÃO DE VACINA TEL:054-627-4119  FAX:054-627-9960        

  

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


