
Custo

Vacina contra a Covid 19

Comunicado da dose de reforço
（3.ª dose da vacina）

Pela internet：Reserva pela web pelo QR ao lado →

Local de vacinação coletiva   
na cidade de Gifu

Custo
（Cobertura total 

pelo Governo）

①Cupom da vacinação com o Formulário da saúde preliminar

②Certificado da vacinação（①e②estão conectados por pequenos furinhos ）

③Documentos de verificação de identidade（cartão my number, carteira de 
motorista, cartão de residência, etc.）

④Caderneta do remédio okusuri techo ( para quem possui)

Todo o conteúdo do envelope

Entre em contato com o município ou com a instituição médica que aceita reservas . 

A partir de 1.º de janeiro de 2022

Procedimentos até a vacinação

A apl icação da dose de reforço da vacina (3.ª  dose) contra a Covid 19 será para 

quem que tomou a segunda inoculação no intervalo mínimo de 8 meses .
※ Verifique a data da segunda inoculação no seu certificado de vacinação e espere transcorrer pelo menos 8 meses 
para inocular.

※ É possível inocular a partir do oitavo mês após a data da segunda dose da vacinação. Se não puder vacinar neste 
dia, poderá vacinar a partir do primeiro dia do mês seguinte.

※Dependendo da situação da infecção na região, a dose de reforço da vacina pode ser aplicada 6 meses após a 
segunda vacinação. Nesse caso, será comunicado na homepage da Cidade de Gifu, nos informativos públicos, etc.

Receberá o cupom da vacinação juntamente com o Formulário da saúde preliminar 1

Faça a reserva e seja vacinado3 Gratuito

Faça a reserva diretamente na instituição médica (por telefone,  pela internet,etc.)

※ No envelope serão enviados  juntos o [ Cupom da vacinação com o Formulário da saúde preliminar ① ] e o
[ Certificado da vacinação② ] . Guarde em local seguro para não os perder .（ Leve ao local da vacinação o 

[ Cupom da vacinação com o Formulário da saúde preliminar ① ] e o [ Certificado da vacinação② ] sem destacá-los.）
※Verifique a temperatura corporal ainda na sua casa antes de ir ao local da vacinação. Caso esteja com febre ou com 
mal-estar, etc., não vacine e entre em contato com a instituição médica ou com o local da vacinação onde fez a reserva.  

※Use roupas que descubra o ombro com facilidade no momento da vacinação.

Cartão do my number,etc.

O que levar 
no dia da 
vacinação

＋

Cidade de Gifu

Verifique as instituições médicas e locais da vacinação onde pode 

ser aplicado a vacina no site de relações públicas da cidade de Gifu ou 

na página oficial do Ministério da saúde, do trabalho e bem estar “ 

Kuni no Korona Wakuchin Nabi " (https://v-sys.mhlw.go.jp).  

Os profissionais da área médica, etc.  podem ser vacinados na 

instituição médica onde trabalham. Por favor, verifique com seu 

empregador para mais detalhes.
※Caso não consiga encontrar uma instituição médica ou local da vacinação, entre em contato com o call center abaixo da vacinação da cidade de Gifu. 

※Como regra geral, a vacinação será no município (endereço) onde está registrado no certificado de residência, exceto para aqueles 

que estão hospitalizados・morando numa instituição .

※Não é possível reservar diretamente no “ Kuni no Korona Wakuchin Nabi " .

Lista de locais da vacinação na 
cidade de Gifu

Encontrar uma instituição médica / local de vacinação2

Local de vacinação da         Busca 

cidade de Gifu

Call center：058-252-0580
(das 8h45min às 17h30min

incluindo sábados, domingos e feriados)

Instituição médica 
designada mais próxima

Home page da cidade de Gifu

Página inicial 

da Vacinação contra a Covid 19

https://v-sys.mhlw.go.jp/

