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Novo Coronavírus COVID-19    Parte 22 
新型コロナウイルス感染症に関する情報    

 

Chegamos ao 2º inverno desde que começou a pandemia de coronavírus.A diferença deste ano 
com o ano passado é que mais de 80% da população de Ueda já recebeu as 2 doses da vacina, 
ajudando assim a colocar um freio na escalada do número de novos casos diagnosticados. 
 
Já passamos por 5 picos de incidência de casos de coronavírus, que geralmente aumentavam 
depois de feriados prolongados. Neste feriado de final de ano, vamos aproveitar a tranquilidade 
deste momento em que o coronavírus está mais controlado, para respirar mais aliviados, pelo 
menos por enquanto. Tomando os cuidados, como usar máscara, lavar as mãos, deixar entrar ar 
fresco, evitar estar perto de pessoas com gripe ou tosse, usar álcool para desinfectar as mãos 
antes de fazer as compras nas lojas, tudo contribui para a prevenção do coronavírus. 
 
Além do coronavírus, fique atento aos vírus da gripe também. No inverno, com o ar frio e seco, o 
aparelho que solta vapor de água no ambiente é imprescindível para evitar ficar com a garganta 
seca. Com a garganta seca, começa a aparecer a tosse, o pigarro e outros incômodos. Tome chá, 
água e fique bem hidratado. Se tiver tosse, nariz escorrendo, garganta doendo, dor de cabeça ou 
febre, descanse e procure por ajuda médica logo.  
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Guarde seu recibo de vacinação contra COVID-19 com cuidado 
 

Quem tomou as duas doses da vacina contra covid-19, tem dois adesivos colados no 
espaço localizado à direita no cupom de vacinação. É um comprovante do seu histórico de 
vacinação. 
 

Como obter o Passaporte da vacina (Wakutin Pasupoto) 
 

1ª condição: está com planos de viajar, tem o comprovante de que já tomou as duas doses da vacina 
contra COVID-19 e cujo país em que vai viajar irá pedir o Passaporte da Vacina. 
 
2ª condição: no dia da vacinação contra COVID-19 tinha o endereço registrado na Cidade de Ueda. 
 
Documentos necessários: 
 
1) Formulário preenchido  
https://www.city.ueda.nagano.jp/uploaded/attachment/33238.pdf 
 
2) Cupom de vacinação contra COVID-19 comprovando que já tomou as duas doses. 
 
3) Passaporte de viagem válido. Se mudou de sobrenome, um documento que comprove a mudança. 
 
4) Um documento de identidade com foto (Zairyu Card, Carteira de motorista japonesa, etc.)) 
 
5) Envelope-resposta com nome e endereço escritos e com selo postal colado. 
 
6) Procuração (se não for a própria pessoa que irá fazer o pedido do passaporte da vacina). 
https://www.city.ueda.nagano.jp/uploaded/attachment/33225.pdf 
 
Local para fazer o pedido do Passaporte da Vacina é no Kenko Plaza Ueda.  
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