SOBRE A 3ª DOSE DA
VACINA CONTRA O NOVO
CORONAVÍRUS
新型コロナウイルスワクチン

３回目接種について

OGAKI-SHI MACHI ZUKURI SUISHIN -KA

SOBRE A 3ª DOSE DA VACINA
(３回目接種について)
Mesmo em caso de ter tomado a vacina contra o novo Coronavírus 2 vezes,
como a eficácia e a imunogenicidade da vacina diminuem com o tempo, é
possível receber a 3ª dose da vacina.
① Quem se enquadra: pessoas a partir dos 12 anos de idade que
finalilzaram a aplicação da 2ª dose da vacina contra o novo Coronavírus
② Época da vacinação: depois de passar 6 meses da conclusão da aplicação
da 2ª dose da vacina
※fazer a reserva após receber o cupom de vacinação.
③ Custo da vacinação: gratuito
④ Época da vacinação: de dezembro de 2021 (R3) à setembro de 2022 (R4)

O QUE SERÁ ENVIADO (郵送物)
Os itens seguintes serão enviados para sua casa via postal ※será enviado para a própria
pessoa sequencialmente depois de passar 6 meses da conclusão da aplicação da 2ª dose da
vacina
①Formulário de exame médico preliminar integrado ao cupom de vacinação
Na vacinação da 3ª dose, ao contrário do cupom de vacinação da 1ª e 2ª doses, será utilizado
um formulário de exame médico preliminar no qual é impresso o cupon de vacinação
(Formulário de exame médico preliminar integrado ao cupom de vacinação).
O cupom de vacinação é um cupom necessário para receber a vacinação. Tomar cuidado para
não perder.
Levar quando for aplicar a 3ª dose da vacina.
O formulário de exame médico preliminar é um formulário que faz perguntas sobre seu corpo.
Responder e levar quando for aplicar a 3ª dose da vacina. Preencher com caneta esferográfica
preta ou azul tomando como referência a versão traduzida. Veja aqui a versão traduzida.
②Guia
Está descrito como fazer o requerimento da 3ª dose da vacina.
③Instruções de vacinação
Estão descritos os efeitos da vacina, reações colaterais, pontos importantes, etc.

MÉTODOS DE VACINAÇÃO (接種方法)
Existem 2 métodos de vacinação
① Vacinação individual
Aplicação da vacina em clínicas dentro do município.
Veja aqui a lista de clínicas.
Observe que algumas clínicas têm condições para receber a vacina.
② Vacinação em grupo
Aplicação da vacina em locais de vacinação criados pelo município
Maiores detalhes, ver na guia em anexo ao material enviado por via
postal
※Ambos, fazer a reserva após receber o cupom de vacinação

MÉTODO DE RESERVA (予約方法)
O método de reserva difere dependendo do método de vacinação.
① Vacinação individual
Ligar para a clínica que deseja receber a vacina e fazer a reserva.

Se não fala japonês, solicite a familiares, amigos, etc. para ligarem.
② Vacinação em grupo
Existem 2 métodos de reserva

2-1 reserva através da WEB
2-2 reserva através do telefone

2-1 RESERVA ATRAVÉS DA WEB
(WEB予約)
・ Acessar a página de reserva através da WEB da
vacinação em grupo do município de Ogaki
・ Faça a reserva tendo como referência o manual de
operação (sosa tejunsho).

2-2 RESERVA ATRAVÉS DO TELEFONE
(電話予約)

・ Ligar para o Call Center do município de Ogaki (0584-47-6101) e fazer a
reserva.
(horário de recepção das 8:30 às 17:15)
・ Para fazer a reserva por telefone, informar seu nome, endereço, data de
nascimento, número de telefone, número do cupom, local que deseja
receber a vacina, dia da semana e horário.
・ Se não fala japonês, solicitar a familiares, amigos, etc. para ligarem.

MÉTODO DE RESERVA (予約方法)
～ Método de operação do Sistema de Reserva de Vacinação do novo
Coronavírus do município de Ogaki (vacinação em grupo) ～
CUIDADO
Se a operação não for concluída até 【 4-2 confirmação da
reserva】, a reserva não está confirmada.
Tela do smartphone

Conteúdo da inserção

【０ アクセス】

Fazer a leitura do Código QR à
esquerda ou inserir a URL descrita no
guia em anexo ao cupom de
vacinação, e acessar o Sistema de
Reserva de Vacinação do novo
Coronavírus do município de Ogaki
(vacinação em grupo)

大 垣 市 集 団 接 種 WEB予 約 ページQRコード

【１ ログイン】

⑴ Inserir os 10 dígitos do núm ero do cupom d e
vaci naç ão incl ui ndo o 「 0 」 em hankaku (m ei a
largura)
（Exem plo de inserção）0001234567
⑵ Tocar em

(3) Tocar

1

da data de nascim ento e sel ecionar

Iniciar a reserva

Tela do smartphone

Conteúdo da inserção

【２ 3回目接種予約（カレンダーから検索） 】

⑴

Verifique o seu histórico de vaci naç ão e a dat a
em que pode rec eber a 3ª dose

⑵

Seleci one a dat a desej ada no cal endári o, e
tocar

⑶

Tocar no icone

do l ado di reito do

horári o desej ado

【３ 3回 目 接 種 予 約 内 容 確 認 】

⑴

2

Verificar o c ont eúdo da res erva e t ocar

Tela do smartphone

Conteúdo da inserção

【4-1 予 約 確 定 】

【4-1 Confirmação da reser va】

⑴ Verificar o c ont eúdo da res erva

⑵

Ins erir o endereço de e -m ail

⑶

Inserir o endereço de e -m ail (confi rm ação)

(4) I nserir um núm ero de tele f one que perm ita
contat o durante o dia em hankaku (m eia largura)
(sem ”-“)
⑸ Verific ar o conteúdo e t ocar (tap)

Fazer reserva com este c onteúdo

【４-２ Confirmação da reser va】

【４-２ 予 約 確 定 】

⑴

Verificar o conteúdo da reserva, e t ocar em
envi ar

Quando as operações até 【4-2 confirmação da reserva】 forem concluídas, a
reserva estará concluída.
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Tela do smartphone

Conteúdo da inserção

【5-１ 予 約 確 認 】

【5-１ Verificação de reser va】
Sistema de reserva de vacinação do
novo Coronavírus do município de
Ogaki
A reserva está concluída.
A verificação ou alteração da sua reserva,
pode ser feita a partir do e -mail enviado.
Pessoas que não podem receber o e -mail,
inserir o 「 número de vacinação 」 e 「 data de
nascimento 」 nesta página para poder fazer a
verificação.
Recomendamos que marque a tela de
confirmação de reserva no bookmark (favoritos)
⑴ tocar

【５-２ Verificação de reser va】

【５-２ 予 約 確 認 】

⑴ Inseri r os 10 dígitos do núm ero do cupom de
vaci naç ão i nclui ndo o 「 0 」 em hankaku (m eia
largura)
（Exem plo de inserção ）0001234567
⑵Tocar em
(3) Tocar

4

da dat a de nascim ento e sel eci onar
Login

Tela do smartphone

Conteúdo da inserção

【５-３ 予 約 確 認 】

【５-３ Verificação de reser va】
É possível f azer verificaç ão da res erva.

※Tocar em caso de c anc elam ento
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