
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

             

 

 

 
 

②  予約方法  

 

 

 

 
Como agendar a sua vacinação  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

＜Para quem recebeu o cupom  

para a vacina contra a Covid-19＞ 
Como agendar a vacinação, etc. 

 
 

 

 
 

A vacinação é 

Gratuita 

● Procedimento para a vacinação contra a Covid-19 
1. Receber o cupom:  O cupom é enviado pelo correio para todos os residentes, segundo ordem determinada. 

Junto com o cupom, receberá informação sobre a vacina e o questionário do exame médico 
preliminar. 

2. Selecionar o local: ① Vacinação individual ou coletiva organizada pela Prefeitura de Nishinomiya 
② Vacinação coletiva organizada pelo governo nacional ou pela Província de Hyogo  

→ clique aqui para saber detalhes 
3. Agendar vacinação: Confira o procedimento para fazer a reserva. 

 (O número do cupom será necessário ao fazer o agendamento.) 

Este folheto explica sobre a informação enviada junto com o cupom da vacina. 

【Vacinação Individual】  
 
Confira as instituições médicas disponíveis, e faça a reserva diretamente por telefone. 
                                        (Alguns hospitais ou clínicas possibilitam agendamento pela internet.) 
 
                                 Lista dos hospitais etc. que oferecem vacinação → Clique aqui   

（Aproximadamente 200 instituições em Nishinomiya） 
 

【Vacinação Coletiva】  O agendamento deve ser feito por telefone ou pela internet.  

 ★ Agendar por telefone: Call Center da Prefeitura de Nishinomiya sobre a vacinação contra a Covid-19 

           ＜Atendimento＞ Das 9h até as 17h30（todos os dias, inclusive fins de semana e feriados） 

（Ligação gratuita） ０１２０−６２２−９９９ 

                   (Ligação cobrada） ０５７０−０９７−７２４ 

★ Agendar pela internet: Sistema de agendamento da Prefeitura de Nishinomiya → Clique aqui   
Como agendar pela internet → Clique aqui 

Envelope 

Cupom 
(Sesshuken) 

Informação sobre a vacina contra a Covid-19 

https://www.nishi.or.jp/shisei/seisaku/tabunkakyosei/gaiokugoni.files/0728JPhyogokenjieitai.pdf
https://www.nishi.or.jp/kurashi/anshin/infomation/medical_institution.files/kobetsu_list_0802.pdf
https://vaccines.sciseed.jp/nishinomiya-city/login
https://www.nishi.or.jp/shisei/seisaku/tabunkakyosei/e_japanese/sinngatakoronauirus.files/webyoyakuyaaniti.pdf


 

 

※ O agendamento não pode ser feito nos locais da vacinação, na prefeitura, ou nas suas agências.  

※ A vacina Takeda/Moderna é destinada para pessoas de 18 anos de idade ou mais.  

※ As pessoas que completam 12 anos no dia 1o de abril de 2022 ou antes poderão receber a vacina a partir de um 

dia antes do seu aniversário.  

 

Cuidados ao receber a vacina contra a Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

◆ Se tiver febre ou não estiver se sentindo bem, evite tomar a vacina e entre em 
contato com o Call Center ou a instituição médica onde agendou a sua vacinação.  
 

◆ A vacina será administrada no ombro, portanto, use uma roupa que facilite o 
acesso ao ombro.  

 
◆ Após a vacinação, será necessário permanecer no local por pelo menos 15 minutos, ou pelo menos 30 

minutos, no caso de pessoas que tiveram sintomas alérgicos graves no passado, incluindo anafilaxia. 
 

◆ As duas dozes da vacina devem ser do mesmo tipo.  Para a vacina Pfeizer, a segunda doze deve ser 
administrada 3 semanas após a primeira doze.  No caso da vacina Takeda/Moderna, a segunda doze 
deverá ser administrada 4 semanas após a primeira doze. 

 

 ◎ Vacinação em um município onde não está registrado como residente 

★ Pergunte sobre o procedimento na prefeitura do município de sua residência.  
 
★ Pessoas que desejam ser vacinadas no hospital onde estão internadas ou nas instituições para idosos, 

etc., onde residem 
→ Pergunte no hospital ou na instituição em questão. 
 

★ Pessoas com condições médicas subjacentes（※）que desejam ser vacinadas na instituição médica 
frequentada 

        → Consulte com o médico no hospital frequentado.    
（※）Veja explicação a seguir sobre condições médicas subjacentes. 

.  

Questionário 
médico 

(Yoshin-hyo) 

Documento de identidade 
(Cartão de habilitação,  

Zairyu Card, etc.) 

O início do agendamento para cada grupo elegível será publicado nos informes e na HP da Prefeitura. 

Leve para a 

vacinação 

 

Cupom 
(Sesshuken) 

①  Cupom (Sesshuken)（Para duas dozes.  Traga no estado original, como foi enviado.） 
②  Questionário médico (Yoshin-hyo)（Enviado junto com o cupom. Traga já preenchido.） 

Informação sobre a vacina → Vacina Pfeizer  Vacina Takeda/Moderna 
③  Documento de identidade 

 (Carteira de habilitação, certificado do seguro de saúde, cartão Zairyu Card, etc.） 

 

https://www.nishi.or.jp/shisei/seisaku/tabunkakyosei/e_japanese/sinngatakoronauirus.files/JPsamp_v_ticket.pdf
https://www.nishi.or.jp/shisei/seisaku/tabunkakyosei/e_japanese/sinngatakoronauirus.files/JPyoshin.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000759296.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000792758.pdf


Pessoas com condições médicas subjacentes: 
 
1. Pessoas que frequentam um hospital ou estão internados por motivo das seguintes doenças ou condições: 
(1)  Doenças respiratórias crônicas 
(2)  Doenças cardíacas crônicas (incluindo hipertensão) 
(3)  Doenças renais crônicas 
(4)  Doenças hepáticas crônicas (cirrose hepática, etc.) 
(5)  Diabetes, em tratamento com insulina ou medicamentos para tomar via oral, ou diabetes associada a outras doenças 
(6)  Doenças sanguíneas (exceto anemia por deficiência de ferro) 
(7)  Doenças que prejudicam o funcionamento do sistema imunológico (incluindo tumores malignos em tratamento, ou em 

cuidados paliativos) 
(8)  Tratamento que deprime o sistema imunológico, inclusive com esteroides 
(9)  Doenças neurológicas ou neuromusculares associadas a anormalidades imunológicas 
(10) Diminuição das funções corporais (distúrbios respiratórios, etc.) devido a doenças neurológicas ou neuromusculares 
(11) Anomalia cromossômica 
(12) Deficiências físicas e mentais graves (deficiências físicas graves associadas a deficiências intelectuais graves) 
(13) Síndrome de apneia do sono 
(14) Doenças mentais graves (pessoas internadas para tratamento de doenças mentais; portadoras da carteira de saúde 

e bem-estar de deficiência mental; ou, em assistência médica para autosuficiência (assistência médica psiquiátrica); e que 
se enquadram na categoria “grave e contínua”) e/ou deficiências intelectuais (pessoas portadoras da carteira de 
tratamento ryoiku-techo) 

 
2. Pessoas obesas de IMC (BMI no Japão) 30 ou mais  

IMC (BMI) = peso (kg) ÷ altura (m) ÷ altura (m)  
Exemplos de IMC (BMI) 30:  170 cm / 87 kg, 160 cm / 77 kg 

 
 

◎  A vacinação contra a Covid-19 não é obrigatória! 

Tome a decisão de receber ou não a vacina, após compreender os efeitos preventivos da vacina e o risco de efeitos 
colaterais.  

◎ Efeitos colaterais da vacina 

                        
 

                     
 
 

 
 
 
 
 

 

※ Os efeitos colaterais têm sido observados com mais frequência após a segunda doze.  

  

・Cansaço, calafrios e febre ・Dor de cabeça  ・Dor e/ou inchaço na área injetada 
・Dor nas articulações e nos músculos 



Multilingual 
Informação em línguas estrangeiras 

HP da Prefeitura de Nishinomiya 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

★ Call Center do Ministério de Saúde  

sobre a vacina contra o novo coronavírus (multilingue) ★ 

 Telefone: ０１２０−７６１７７０（ligação gratuita） 

 Horário de atendimento: 
Japonês, português, inglês, chinês, coreano, e espanhol → das 9h às 21h, todos os dias 
Tailandês  → das 9h às 18h, todos os dias  
Vientnamita  → das 10h às 19h, todos os dias 

※  Poderá informar-se sobre a eficácia e segurança da vacina, risco de efeitos colaterais, e 

prevenção dos mesmos.  

★ Atendimento da Província de Hyogo  

sobre a vacina contra a Covid-19 (multilingue) ★ 

 Telefone  : ０５０−３８２１−０３０６ 

 ＦＡＸ   : ０５０−８８８２−６５６８ 

 
 Atendimento： Português, inglês, chinês, coreano, espanhol, e vietnamita 
 
 Horário：      Segunda-feira e quinta-feira, das 9h00 às 17h30 
 

※ Poderá informar-se a respeito dos efeitos colaterais da vacina.  
 


