
Instituição médica indicada 

mais próxima

Comunicado sobre a vacina  
contra o novo coronavírus

Cidade de Gifu

Procedimentos a seguir até a vacinação

Vacinação

GRATUITA
(Cobertura total  

pelo  Governo )

１

Fazer a reserva diretamente com a instituição 

médica (por telefone, internet, etc.)

Informações na cidade de Gifu

※ Meça a temperatura corporal em casa antes da vacinação, e se tiver febre evidente ou mal-estar, etc., não

vacine e entre em contato com a prefeitura ou instituição médica onde fez a reserva.

※ Use roupas que sejam fáceis de descobrir o ombro.

※ Para a vacina ter efeito, é necessário ser vacinado duas vezes em intervalos regulares. Ao receber a primeira vacinação,

confirme quando será possível receber a próxima dose.

※ O cupom em anexo enviado representa o「Cupom de vacinação “seshu ken”」para as duas doses e o「Certificado de

vacinação “ yobō seshu sumi shō ”」. Nas vezes que apresentá-lo, deixe-o preparado sem a necessidade de destacá-lo.

Por favor, traga o cupom com você. Além disso, traga o 「Formulário de exame preliminar “yoshin hyō ”」

preenchidos nos campos necessários.

・Cupom de vacinação “seshu ken” : formato de 

adesivo (anexado neste aviso)

・Documentos de verificação de identidade

(carteira de motorista, cartão de seguro saúde, etc.)

・Formulário de exame preliminar “yoshin hyō ”

+

A vacina do novo coronavírus está programada para ser inoculada sequencialmente por profissionais 
médicos, etc., idosos, pessoas com doenças subjacentes, etc. Por favor, verifique o grupo de vacinação a 
qual pertence.

Verifique quando será possível a vacinação

※ Aguarde o anúncio do Governo. Você poderá conferir no site oficial do Ministério da Saúde, Trabalho e

Previdência e da Cidade de Gifu.

Verifique no site de relações públicas de Gifu, no site oficial da cidade de Gifu e na

Internet, as instituições médicas e os locais de vacinação onde receberá a sua dose da vacina.

２ Busca pela Instituição médica/Local da 
vacinação

※ Caso não consiga procurar a instituição médica ou o local da vacinação, entre em  
contato no call center mencionado abaixo.                                                                                                                            

※ A vacinação será no município disponível no cartão de residente (endereço registrado), 
com exceção para quem está internado ou em tratamento domiciliar. 

Informe-se na instituição médica/cidade quer ser vacinado.

３ Faça a reserva para ser vacinado

CALL CENTER：058-252-0580

O que levar 

no dia

※ Talvez haja necessidade de espera, porém,  as vacinas serão fornecidas sequencialmente a todos que desejarem 
ser vacinados possam tomá-la. Fique tranquilo e aguarde .


