
Vacinação contra a Covid-19

Comunicado da 4ª.  dose da vacina

Verifique a página e o website da cidade de Gifu e o navegador do governo da vacinação do Covid-19 

(https://v-sys.mhlw.go.jp) para saber em quais instituições médicas e centros de vacinação serão 

realizadas a inoculação.

※Se não conseguir localizar uma instituição médica ou um centro de vacinação, entre em contato com o call center da

vacinação da cidade de Gifu abaixo.

※Como regra geral, as vacinas serão inoculadas no município onde o residente está registrado (local de

residência), exceto aos que estão internados no hospital ou em alguma instituição, etc.

Para informações sobre vacinação fora do local de residência, consulte o verso desta folha.

※Não é possível reservar diretamente através do navegador de vacinação do Covid-19.

Via internet：

Reserva pela Web clicando aqui→

Centro de vacinação da cidade 
de Gifu

O conteúdo

do envelope

Entre em contato com a central de atendimento ou com a instituição médica que aceita reservas

A partir de 25 de maio de 2022

Procedimento a seguir até a vacinação

Receberá o cupom da vacinação anexado ao 
formulário médico preliminar

1

Buscar uma instituição médica/centro de vacinação2

Reserve diretamente na instituição médica
（por telefone, internet,etc.）

Cartão do 
my number,etc.

Cidade de Gifu

Call canter：058-252-0580
（8h45 às 17h30 inclusive aos sábados,

domingos e feriados）

Instituição médica mais próxima

Home page da cidade 

de Gifu Página da vacinação 

contra a Covid-19

As pessoas que tomaram a 3ª. dose há pelo menos 5 meses, são elegíveis para receber 
a dose de reforço (4ª. dose)da vacinação contra a Covid -19 ( a partir de 25 de maio de 2022)

Faça a reserva e seja vacinado3 Custo da vacina Gratuito

Lista de locais de vacinação na 
cidade de Gifu

https://www.city.gifu.lg.jp/kenko/co

vid19/1004102/1013137/1012764/101

6446.html

Centro de vacinação da 

cidade de Gifu
Instituições médicas        

（4ª. dose da vacina）

Buscar

（ Coberto pelo cofre público）

・Pessoas acima de 60 anos de idade

・Pessoas com idade entre 18 anos a 60 anos incompletos com doenças 

subjacentes (※)ou com doenças consideradas pelo médico como de elevado
risco de doença grave

（※）Para verificar a lista das doenças subjacentes com elevado risco de doença grave, clique 

no código QR à direita.

※Para doenças subjacentes específicas 

com elevado risco de doença grave, 

consultar a página「Shin gata korona 

wakutin Q&A」 do Ministério da Saúde, 

do Trabalho e do Bem-Estar. 。

① O cupom da vacinação anexado ao formulário médico preliminar

② Certificado de vacinação（há casos em que o ① está anexado ao ② com folha destacável ）
③ Documentos para confirmação de identidade

(cartão my number, carta de motorista, cartão de seguro saúde, etc.)
④ Caderneta do remédio（aos que possuem）

O que levar no dia

※No envelope estão incluídos ① cupom da vacinação anexado ao formulário de exame médico preliminar e ② certificado de 
vacinação. Por favor, mantenha-os em um lugar seguro para não perdê-los.
（Trazer o ① cupom da vacinação anexado do formulário médico preliminar e o ② certificado da vacinação sem destacá-los.）
※Meça sua temperatura corporal em casa,etc. antes da inoculação, e se tiver com febre ou se sentir mal,etc., evite a inoculação 
e entre em contato com a instituição médica ou com o centro de vacinação onde fez a reserva.
※Coopere ao usar roupas que lhe permitam prontamente mostrar seus ombros no momento da vacinação.


