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Novo Coronavírus COVID-19    Parte 23 
新型コロナウイルス感染症に関する情報    

 

3ª dose da vacina COVID-19 será para maiores de 18 anos de idade. 
O início da aplicação da 3ª dose está previsto para abril de 2022.  
Acompanhe as notícias que estarão sendo divulgadas oportunamente pelos órgãos oficiais. 
 
Atenção!  
Quem desejar receber a 3ª dose da vacina contra coronavírus deverá ter recebido a 
aplicação da 2ª dose da vacina até o final de janeiro de 2022.  
 
Se já recebeu as duas doses da vacina em 2021 está OK. 
Se não recebeu as duas doses da vacina em 2021 e quer receber a 3ª dose, deverá apressar-se 
para tomar as duas doses em janeiro de 2022. 
 
Quem já recebeu as duas doses da vacina em 2021 (ou mais tardar em janeiro de 2022), poderá 
receber a 3ª dose após ter passado 8 (oito) meses apóa a aplicação da 2ª dose.  
 
A Prefeitura de Ueda enviará uma carta com o cupom de vacinação para quem tem já tomou as 2 
doses, quando chegar um mês antes da data em que já poderá marcar a reserva para a 3ª dose 
da vacina. 
 
Gradativamente, as cartas estarão sendo enviadas pelo correio. Espere até que a carta seja 
entregue em sua residência.  
É necessário que tenha seu endereço atualizado na prefeitura e se tiver mudado de endereço 
poderá pedir na agência do correio para redirecionar alguma carta que porventura chegue no 
endereço antigo para que possa ser redirecionada para o seu novo endereço. 
Se já tiver passado 8 meses após a 2ª dose e a carta ainda não chegou, entre em contato com o 
Kenko Plaza Ueda. 
 
A aplicação da 1ª dose ou a 2ª dose da vacina contra COVID-19 será possível até o final de 
setembro de 2022. 
Quem ainda não tomou a 1ª ou a 2ª dose poderá fazer a reserva pelo telefone 0570-079-567 ou 
pela internet. Possível também para as crianças que fizeram o 12º aniversário recentemente.  
 
Ainda não é possível fazer a reserva para a 3ª dose. Espere a carta que estará sendo enviada a 
partir de março de 2022. 
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Variante ômicron do coronavírus 

 
Uma nova variante do coronavírus começou a circular em vários países e chegou também ao Japão.  
 
Tenha informações atualizadas sobre a circulação do coronavírus nos grandes centros urbanos e de 

outros países, para poder evitar ter problemas até chegar ao seu destino de viagem. 
Idosos e pessoas com comorbidades são aconselhados a ter mais cuidado ainda. Muitos países 

exigem quarentena em hoteis, exames ao chegar no aeroporto e ficar em isolamento até o resultado do 
teste.  

 
   Nos últimos dois meses, houve uma grande melhora na diminuição de casos diagnosticados de 
COVID-19 e os motivos podem ser a grande parcela de pessoas que foram vacinadas e os cuidados de 
prevenção que indivíduos tomam e as lojas fornecem, além da grande adesão ao uso de máscaras 
descartáveis e a desinfecção de mesas, a ventilação e arejamento que é feito no ambiente fechado, a 
distância entre as pessoas desconhecidas nas filas ao fazer compras. Tudo contribui para que o 
coronavírus não seja transmitido. 


