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Novo Coronavírus COVID-19    Parte 35 
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 em japonês 
devidamente preenchido.  
 

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

 
Se já recebeu a carta da prefeitura avisando sobre a 3ª, 4ª ou 5ª dose, já poderá fazer 
a reserva para o mês de dezembro de 2022. 
 
Para fazer a reserva online pelo celular ou computador, utilize o código QR ao lado 

ou o seguinte endereço eletrônico.   https://gvi-reserve.azurewebsites.net/ueda/reservetop 
 

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

 
Nesta estação fria do ano, está aumentando o número de casos de COVID-19 

冬季を迎え、陽性者が激増しています！ 

 
Além dos casos de COVID-19, durante o inverno aumentam também os casos de gripe influenza e de 

acidente vascular cerebral. 
 
As instituições médicas ficam sobrecarregadas e para que os pacientes possam ser atendidos a 

contento, cada morador que toma as medidas de prevenção para evitar o COVID-19 está contribuindo 
para evitar a chegada a um ponto em que seja necessário fazer triagem para o tratamento e que vidas que 
poderiam ser salvas sejam perdidas. 

 
O maior cuidado deverá ser tomado por maiores de 65 anos, pois nesta faixa de idade há uma 

tendência a que os casos sejam de internação e com complicações. 
 
Outras pessoas que devem estar atentas e evitar ao máximo a contaminação com COVID-19. 
 
Pessoas com enfermedades graves 
Pessoas com doenças subjacentes 
Grávidas 
Crianças em idade pré-escolar 
 
 
 

Medidas de prevenção básicas 
 
Mesmo nos ambientes externos, se estiver cerca de 2 metros e estiver conversando com alguém, 

utilizar uma máscara cirúrgica feita de TNT (veja imagem acima) .É o tipo de máscara mais usada e 
vendida normalmente nos supermercados e farmácias. 

 
Lavar as mãos, usar álcool para desinfecção das mãos, arejar os ambientes e evitar proximidade com 

outras pessoas, evitar ambientes com muitas pessoas e evitar estar em espaços fechados sem boa 
circulação de ar. 

 
 
 

¨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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