
 
Vacina contra o Covid-19 

 

 

ポルトガル語 

 

Aceitamos reservas para a vacinação coletiva da Pfizer da seguinte forma: 

1) Data de início de reservas 

8 de Novembro (segunda) a partir das 12:30～ 
É possível fazer a reserva pela internet e por Call Center (059-327-5990) 

2) Dias em que as pessoas de 12 a 29 anos poderão fazer reservas com prioridade 

5 de Novembro (sexta) a partir das 12:30～ 
É possível fazer a reserva pela internet e por Call Center (059-327-5990) 

* Crianças de 12 a 15 anos não poderão fazer a reserva 

pela internet 

3) Pessoas que poderão tomar a vacina, data, horário e local 

Pessoas alvo Data e horário (1ª dose) Local Quantidade 

Acima de 

12 anos 

4 de dez. (sáb) AM, PM Aeon Town Yokkaichi 

Tomari 

500 doses 

5 de dez. (dom) AM, PM 500 doses 

Acima de 

16 anos 

20 de nov. (sáb) PM Naka Shoubousho 

Chuuou Bunsho 

250 doses 

21 de nov. (dom) AM, PM 500 doses 

※ A vacinação da segunda dose será realizada após 3 semanas de cada data 

 

 

Homens de 12 até 29 anos que tomaram a primeira dose da vacina Moderna e 

desejam tomar a segunda dose da vacina Pfizer, poderão tomar essa vacina depois 

de 28 dias após terem tomado a primeira dose.  

Também queles que tomaram somente a primeira dose da vacina Moderna na 

vacinação coletiva em empresas e locais públicos de Mie, poderão tomar a vacina 

Pfizer na segunda dose. 

1) Pessoas que poderão fazer a troca da vacina, data, horário e local 

Pessoas alvo Data e horário Local Quantidade 

Homens de 16 

até 29 anos 

13 de nov. (sáb) PM 
Jibasan Mie 

300 doses 

18 de nov. (qui) PM 150 doses 

Homens de 12 

até 29 anos 28 de nov. (dom) PM Aeon Town Yokkaichi Tomari 100 doses 

2) Como reservar 

Ligar para o Call Center 059-327-5990 

 

←WEB 

Segunda dose da vacinação para homens de 12 até 29 anos 

 

Nova data de reservação da vacinação coletiva 

 

 


