
＜市の集団接種会場で接種される 12～15 歳のお子さんの保護者の方へ＞                                              ポルトガル語 
 

＜Aviso para os responsáveis sobre a vacinação coletiva para crianças de 12 a 15 anos＞ 
 

■ A vacinação contra o coronavírus não é obrigatória. 

■ A vacinação para crianças de 12 a 15 anos somente está sendo realizada 

individualmente em instituições médicas. Porém somente dessa vez será realizada a 

vacinação em local comunitário. Crianças que completam 12 anos até dia 30 de 

setembro será permitido tomar a vacina. 

■ Data da vacinação：Dia 15, 16, 17 de outubro 2021（Segunda dose: dia 12, 13, 14 de novembro. 4 

semanas após a primeira dose） 

■ Local：Aeon Town Yokkaichi Tomari ■ Vacina：Takeda／Moderna 

■ Reservas a partir de: 29 de setembro (quarta-feira) das 12:30～ Aceitamos reserva antecipada 

por Call Center (059-327-5990). O responsável acompanhante (somente uma pessoa) também 

poderá fazer reserva. 

※Reservas pela internet não serão realizadas【Call Center: Segunda a Sexta das 8：30 

às 19：00】 

■ Caso for tomar outro tipo de vacina, favor abrir um período de 2 semanas após ou antes da 

vacinação contra o coronavírus. 

■ Se a criança for tomar a vacina, o responsável (os pais da criança etc.) deve assinar o questionário 

de exame médico preliminar (yoshinhyou). Caso não houver a assinatura do responsável, a 

vacinação não será permitida. 

■ Será necessário um acompanhante responsável. (Menores de 16 anos no ensino médio também 

precisa do acompanhante).  

■ Caso o responsável não conseguir comparecer junto com a criança, favor ligar para o Call Center 

(059-327-5990) ou ligue para o centro de consultas da vacinação contra corona vírus para 

estrangeiros residentes em Mie (080-3123-9173)  
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・Bilhete (coupon) da vacina 

・Documento da criança（Seguro saúde etc.） 

・Questionário de exame médico preliminar (yoshinhyou) ※ instruções de como preencher o 

formulário está no verso 

・Procuração（caso o acompanhante não seja o responsável） 

 (・Caderneta da Mãe e da Criança “boshitechou” ※se possível trazer) 

 

O que trazer no dia 

【Contato】 

○ Call Center da vacinação contra corona vírus de Yokkaichi 059-327-5990 

[de segunda a sexta (exceto feriados) das 8:30 às 19:00 - Sábado, domingo e feriado das 8:30 às 

17:15]  

○ Centro de consultas da vacina contra corona vírus para estrangeiros de Mie 080-3123-9173 

[de segunda a sexta e domingo (exceto feriados) das 9:00 às 17:00] 
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Favor escrever contato de emergência do responsável. 

 

● Se o responsável for o acompanhante … o responsável deve 
preencher o questionário de exame médico preliminar no dia da 
vacinação 

● Se o procurador for o acompanhante … o procurador deve 
preencher o questionário de exame médico preliminar no dia da 
vacinação 
※Se o procurador for o acompanhante será necessário  
o formulário da procuração 

 

－Vide verso－ 

12 a 15 anos - Exemplo do questionário de exame médico preliminar 


