
  

 

  

Iremos realizar a 3ª dose da vacinação contra o coronavírus para o público 

geral. Aqueles que desejam ser vacinados certamente poderão ser 

vacinados, não se apresse, aguarde a chegada do cupom da vacinação. 

 

Pessoas que cumpriram os seguintes requisitos 

●Tomou a 2ª dose da vacina 

●Se passaram 8 meses* desde a 2ª dose da vacina 

*6 meses para profissionais médicos, e 7 meses ou mais para idosos 

  ●Maiores de 18 anos 

 

30 de setembro de 2022 (mesmo prazo para a 1ª e 2ª dose) 

 

【No momento presente】 
Data que tomaram 

a 2ª dose 

Data de envio 
do cupom 

Data que poderão 
tomar a 3ª dose 

Idosos:～15/jul/2021 

Outros:～20/jun/2021 

17 e 24 de janeiro de 2022 

dividido em 2 vezes 
Fevereiro de 2022 

Idosos:～15/ago/2021 

Outros:～15/jul/2021 

14 e 21 de fevereiro de 2022 

dividido em 2 vezes 
Março de 2022 

Idosos:～15/set/2021 

Outros:～15/ago/2021 
11 de março de 2022 Abril de 2022 

●Dependendo da situação, a data de envio do cupom da vacinação pode ser 

adiada para a próxima data 
●No momento que o cupom chegar, existem algumas datas que a vacinação não 

poderá ser realizada. Por favor, faça a reserva para que a data da vacinação seja 

posterior ao dia em que a vacinação da 3ª dose ficar disponível. 

Público-alvo 

 

Aviso sobre la 3ª dose 

         hojaA4 

Itens dentro do envelope do cupom 

 
①  (Esquerda) Comprovante de Vacinação (Direita) Formulário de 

exame médico preliminar impresso com o cupom 

 

Documentos para trazer no dia da vacinação 

Vacinação contra o coronavírus 
 

② Anúncio 

(folha A4 frente e verso) 

Prazo para tomar a vacina  

 

 Data de envio do cupom da vacinação 

Por favor, preencha 
os espaços 
obrigatórios no 
questionário do 
lado direito e traga-
o com seus 
documentos de 
identidade. Após a 
vacinação, será 
registrado no 
comprovante de 
vacinação do lado 
esquerdo, portanto, 
não separe a folha 

ポルトガル語 



00

 
Tomar a vacina de um tipo diferente da vacina da primeira e da segunda vacinação é 

chamada de Kougo Sesshu (mistura de vacinas). Como a proporção de oferecimento 

da vacina a ser utilizada (Pfizer e Takeda/Moderna) é diferente da primeira e da 

segunda dose, pedimos que considere a mistura de vacinas. Para obter informações 

sobre a eficácia, segurança e reações colaterais da mistura de vacinas, 

consulte o site do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar (Perguntas 

e Respostas Sobre a Vacinação Contra o Coronavírus).      Home page ⇒ 

 

■Local 
Fevereiro: Naka shoubousho Chuuou bunjo (Agência Central do Corpo de Bombeiros), 

Aeon town yokkaichi tomari, Herusu plaza (Health plaza) 

Março: Naka shoubousho Chuuou bunjo (Agência Central do Corpo de Bombeiros), 

Aeon town yokkaichi tomari, Herusu plaza (Health plaza), Chuuou dai 2 taiikukan 

(Ginásio Central N.º 2) 

Abril～: Naka shoubousho Chuuou bunjo (Agência Central do Corpo de Bombeiros), 

Aeon town yokkaichi tomari, Herusu plaza (Health plaza), Chuuou dai 2 taiikukan 

(Ginásio Central N.º 2), Jibasan Mie 

■Vacina utilizada: Takeda/Moderna (no momento presente) 

■Data de início de reservas: a partir do dia 19 de janeiro de 2022 

■Como reservar: por website de reserva ou por call center 

Para ver instruções de reversas por website, use o QR code à direita ⇒ ⇒ 

 

 

  

 
Informações sobre instituições médicas que fornecem a vacinação individual  

■Vacina utilizada: Pfizer                                 Aqui ⇒ ⇒ 

■Data de início de reservas: final de janeiro de 2022 

■Data de início da vacinação: a partir do dia 1 de fevereiro 

 

 

 

●Maiores de 12 anos 
É possível tomar a vacina nos hospitais “Mitaki Sougou Byouin”, e “Yamanaka 
Ichouka Byouin”. Para fazer a reserva, favor ligar direto para a instituição médica.  
●5 a 11 anos 
Atualmente, crianças menores de 12 anos não são elegíveis a vacinação. Se a 
aprovação do país for obtida futuramente, será informado 

Este anúncio é baseado nas informações de dia 28 de dezembro de 2021. 
Esta informação é sujeita a alterações devido a futuras políticas nacionais. As informações 
recentes serão anunciadas na página inicial da cidade. （HPID1611134480393） 

Kougo Sesshu (mistura de vacinas) 

 

 Vacinação Coletiva 

A reserva da 3ª vacina será aceita principalmente pela web, mas para quem não está 
familiarizado com reservas online, ajudaremos a fazer a reserva por website no balcão de 
consulta no 1º andar do prédio “Sogo Kaikan” das 8:30 às 17:15 nos dias de semana. 

Vacinação Individual 

Não faça reservas dupla da vacinação coletiva e individual, e não faça reservas em várias 
instituições médicas. Pedimos a sua cooperação para que todos consigam receber a vacina. 

Para pessoas que desejam tomar a 1ª e 2ª dose da vacina 

 
【Para mais informações】Call Center da vacinação contra o coronavírus da cidade 

☎059-327-5990 


