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Novo Coronavírus COVID-19    Parte 16 
 

Vacina para a prevenção do Covid-19 
 
1) Em primeiro lugar, foram vacinados os profissionais da área médica. 
 
2) Em 10 de maio, começou a vacinação para pessoas com 65 anos ou mais.  
 
Após receber o seu cupom, além de agendar pelo telefone 0570-079-567 ou pela internet, 
deverá também ter os seguintes cuidados essenciais. 
 

 🌷 No dia para receber a vacina, vá vestido com uma camiseta regata ou com uma blusa que 

permita imediatamente mostrar o ombro e o braço para o médico .  
 

🌷 Leve seu questionário médico completamente preenchido (com exceção da temperatura, 

que será medida no local de vacinação). 
     6ª pergunta do questionário: ¨O médico que está tratando da doença disse que você pode 

tomar a vacina hoje ?¨  □sim  □não 

 

🌷 Se estiver em tratamento médico ou tomando remédios que seu médico receitou, deverá 

marcar uma consulta com seu médico e perguntar para ele se ele autoriza ou proíbe que  
você receba esta vacina.  

 

🌷 Cuidado extra. 

 Se tiver uma pessoa com boa saúde e que possa acompanhá-lo e ficar com você durante 
os 15 minutos em que necessita esperar para observar sua reação após a aplicação da 
vacina, leve-o junto para que possa auxiliá-lo em caso de necessidade.  

 
3) Pessoas com comorbidades e funcionários de asilos de idosos e afins. 
 (Sem data prevista ainda) 
 
4) Outras pessoas em geral, fora dos grupos anteriores (Sem data prevista ainda). 
 
A vacina é gratuita. Assim que receber o seu cupom, o que ainda levará um tempo, poderá 
marcar um dia para que a vacina seja aplicada.  
 

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 

Se estiver passando mal, com sintomas de coronavírus 
 

Se tiver febre ou outros sintomas de coronavírus, tais como dor de garganta, tosse 
prolongada, forte cansaço, falta de ar (dificuldade para respirar), telefone para o seu 
médico, para o Centro de Saúde Pública (Hokenjo) de Ueda (em japonês) ou para o 
Nagano Tagengo Call Center (atendimento 24 horas por dia, em 17 idiomas).  
 

Nagano Tagengo Call Center - Novo número de telefone  

 

 Orientação em 20 línguas (incluindo português) sobre o novo coronavírus:  
 

  em 20 idiomas  gratuito   0120-974-998 em 20 idiomas   (24 horas 365 dias)  
A partir de abril de 2021, este é o novo número de telefone 
 

Existe este outro telefone também , mas a chamada é paga.   092-687-5289 
 
Poderá pedir para a ligação seja transferida para conversar com uma enfermeira (hokenshi),  
enquanto o intérprete traduz a conversa.  

☀ ☽  ☀ ☽ ☀ ☽ ☀ ☽ ☀ ☽ ☽ ☀ ☽ ☀ ☽ ☀ ☽ ☀ ☽ ☀ ☽ ☀ 

Ueda Hokenjo 0268-25-7178 em japonês     (24 horas 365 dias)   
Centro de Saúde Pública de Ueda. Atende em japonês a consultas sobre coronavírus. 


