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  NOVO CORONAVÍRUS COVID-19    PARTE 33 
新型コロナウイルス感染症に関する情報   

 
 
 
 
 
 

Leia o aviso de efeitos adversos de cada fabricante da vacina em português. 

 
O questionário traduzido em português é apenas para auxiliá-lo a preencher o questionário 
médico em japonês. No dia da vacinação, deverá entregar o questionário da folha verde em 
japonês devidamente preenchido. Na terceira dose, leve também a folha amarelo-claro 
comprovando que já tomou duas doses. Na 4ª dose, o questionário é em folha cor branca. 

 
Para pessoas com mais de 60 anos de idade ou para quem tem doenças subjacentes com mais de 18 
anos de idade, já estão sendo enviados cartões pelo correio para perguntar se o destinatário da carta tem 
ou não interesse em tomar a 4ª dose da vacina contra corona-vírus. 
Quem recebeu o cartão e quer tomar a vacina, precisa enviar o cartão que recebeu respondido até o 
prazo indicado. Responder o tipo de doença que tem. 

Se não quiser receber a 4ª dose da vacina, não precisa enviar o cartão de volta. 
 
Poderá reservar na 4ª dose uma vacina de outro fabricante diferente daquele que foi aplicado na 1ª ou na 
3ª dose. 
 
Se já recebeu a carta do Dept. de Saúde da Cidade de Ueda com o questionário para a 4ª dose e o 
certificado com as datas de aplicação da 1ª, 2ª e 3ª dose, poderá agendar a data de aplicação da 4ª dose 
da vacina contra COVID-19 pelo telefone ou online (indicado abaixo). 
 

Telefone para fazer reservas da vacina       ☎0570-079-567 

 
Se já recebeu a carta da prefeitura avisando sobre a 3ª ou 4ª dose, já poderá fazer 
a reserva para o mês de outubro de 2022. 
 
Para fazer a reserva online pelo celular ou computador, utilize o código QR ao lado 
ou o endereço eletrônico abaixo: 
 

https://gvi-reserve.azurewebsites.net/ueda/reservetop 
 

Nova vacina adaptada a variante ômicron 
 

3ª dose: aplicação da vacina adaptada à nova variante terá início no dia 9 de outubro de 2022. 
 
4ª dose: pessoas que ainda ainda não tomaram a 4ª dose e que estão dentro do público-alvo (maiores de 
60 anos ou que tem doenças subjacentes) poderão agendar a 4ª dose a partir de 3 de outubro de 2022. 
 
A partir de outubro de 2022, será ampliado o público-alvo para a 4ª dose da vacina contra coronavírus (já 
com a vacina adaptada a variante ômicron) para pessoas com 12 anos ou mais de idade.  
Os cupons de vacinação para a 4ª dose estarão sendo enviados para o endereço das pessoas que forem 
sendo elegíveis para receber a vacina (ter passado cinco meses desde a aplicação da 3ª dose da vacina, 
etc.). 
 

Quem aplicou a 4ª dose da vacina original, ainda não adaptada a variante ômicron, 
poderá receber a 5ª dose da vacina contra coronavírus.  
Logo que estiver perto da semana em que poderá receber a vacina, será enviado 
pelo correio o cupom de vacinação para a sua residência.  
do My Number Card. 

¨Questionário de exame médico preliminar para a vacina contra coronavírus¨ em vários 
idiomas. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_tagengo.html 
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