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Informação sobre

Vacinação contra a 
COVID-19

Não é necessário pagar para ser vacinado. Vacinação

Gratuita

A vacinação é feita na seguinte ordem:
(1) Trabalhadores em hospitais e clínicas

→ já em andamento

(2) Pessoas idosas com 65 anos ou mais

→ já em andamento

(3) Pessoas com condições médicas,

que frequentam hospitais ou clínicas

Pessoas que trabalham

em instituições para idosos

(4) Todas as outras pessoas

วัคซีน

Estrangeiros também
podem ser vacinados.
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10 de junho de 2021

Ainda não começou a 

vacinação de pessoas com 

64 anos ou menos.

Todos os residentes registrados irão receber, 

quando chegar a sua vez, uma carta da Prefeitura

de Nishinomiya, contendo cupons da vacina.  

Quando recebê-la, confira o conteúdo sem falta.

※A vacinação não é obrigatória.

Associação Internacional de Nishinomiya (NIA)
Prefeitura de Nishinomiya

［ポルトガル語］

（一財）東京都つながり創成財団作成のチラシを元に（公財）西宮市国際交流協会と西宮市が作成しました。



 

A Prefeitura de Nishinomiya está enviando cartas, na ordem programada, 

para todos os residentes registrados.  

A carta contém cupons (Sesshuken) para receber

as duas dozes da vacina e formulários do 

questionário médico preliminar (Yoshin-hyo).

【Yoshin-hyo】

【Sesshuken】

Desde quando e como poderei agendar a minha vacinação?
→ Aguarde até receber o cupom.  Após recebê-lo, poderá

fazer o agendamento por telefone ou na internet.

O que devo levar no dia da vacinação?
★Cupom da vacina (Sesshuken, no estado original, como foi recebido)

★Questionário (Yoshin-hyo) 

⇒Preencha em japonês, no formulário original. Veja tradução →

★Documento de identidade (Cartão Zairyu Card, carteira de 

habilitação, certificado do seguro de saúde, etc.)

Se quiser saber sobre a segurança, etc. da vacina …

Call Center do Ministério de Saúde：0120-761-770 
(ligação gratuita)

Atendimento em japonês, inglês, chinês, coreano, português, espanhol, vietnamita, e tailandês.

Se tiver dúvidas como: 

Recebi a carta mas não sei o que devo fazer.  

Não consigo fazer o agendamento.             

Quando e aonde posso agendar a minha vacinação ?  

Não entendo as perguntas no questionário, etc.

Consulte em japonês no centro de atendimento da Prefeitura de Nishinomiya:

Call Center sobre a Vacinação contra a Covid-19

0120-217-610 (Diariamente das 9h às 17h30, ligação gratuita)

Nishinomiya-shi

Multilingual

Se tiver dificuldades ou problemas, entre em contato com …

Associação Internacional de Nishinomiya (NIA)

0798-32-8680  nia@nishi.or.jp

Nishinomiya-shi

Multilingual


