Município
de
Toyokawa

Aviso sobre a Vacinação
contra o Novo Coronavírus

Gratuita
(Custeada
pelo
Governo)

Andamento da Aplicação da Vacina
A princípio, este é um cupom o qual poderá ser utilizado por pessoas que possuem o
endereço registrado em Toyokawa.
No caso de mudar para outras cidades, esse cupom não poderá ser utilizado, portanto entre em
contato com a prefeitura em que se mudará.
*Para as pessoas idosas ou com doenças crônicas, verifique as informações descritas à direita.
*Haverá fornecimento de vacinas ordenadamente para todas as pessoas que desejarem realizar a
vacinação.
Guardar o cupom de vacinação cuidadosamente, e não perdê-lo.

１

Selecionar a opção de “Vacinação em Instituições Médicas”
ou “Vacinação em Conjunto no Local Determinado”

● Verificar os detalhes das Instituções Médicas de Toyokawa em que poderá realizar a vacinação.
Mais informações poderão ser verificadas no site “Corona Wakuchin Navi” ou no Boletim Informativo de Abril.
“Corona Wakuchin Navi”

Site “Corona Wakuchin Navi”: https://v-sys.mhlw.go.jp
*Nesse site não será possível realizar a reserva da vacina.

●

Verificar os detalhes da vacinação em conjunto no local comunitário: Prio 2

(Toyokawa Shimin Plaza)
Mais informações poderão ser verificadas no Boletim Informativo de Abril
ou no Site de Toyokawa

*Se não conseguir procurar as instituições médicas, etc.,
Site de Toyokawa
consulte o Centro de Atendimento Telefônico sobre o Novo Coronavírus
de Toyokawa.
*A vacinação será realizada na cidade onde o endereço está registrado, exceto pessoas
internadas em instituições médicas ou outras instalações.

２

Aplicar a vacina realizando a reserva de forma desejada

Modo de reserva

Realizar a reserva nas instituições médicas, verificando-se o
Boletim Informativo de Abril ou o site de Toyokawa, etc.
*No site “Corona Wakuchin Navi” é possível confirmar a
situação de vagas.
Aplicação da vacina no Prio 2
Centro de Atendimento Telefônico
(Toyokawa Shimin Plaza)
sobre a Vacinação contra o
Coronavírus de Toyokawa
・Cupom (em anexo neste envelope)
O que levar ・Documento de identificação (Zairyu card,
no dia da
+
carteira de motorista, carteira de seguro de
vacinação
saúde, etc.)
Aplicação da vacina em instituições
médicas determinadas
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*Antes de realizar a vacinação, solicita-se que meça a temperatura em casa, e se tiver com febre, não realizar a
vacinação e informar a instituição médica ou o Centro de Atendimento Telefônico sobre o Novo Coronavírus.
*No dia da vacinação utilizar vestimentas com facilidade de expor o ombro.
*Para que haja uma boa eficácia da vacina, será necessário tomar 2 doses do mesmo tipo de vacina, abrindo-se
um intervalo determinado entre as aplicações. Após tomar a 1ª dose, solicita-se que confirme, o dia de aplicação da 2ª
dose com a instituição médica ou no local comunitário.
*O cupom o qual está sendo enviado, é composto por 2 aplicações de vacinação e pelo comprovante de
vacina aplicada, portanto solicita-se levar o cupom ao local de vacinação, sem destacá-los.

◎ Sobre a Vacinação aos Idosos
Está prevista a realização da vacinação aos Idosos (pessoas nascidas até o dia 1 de abril de 1957, que
completarão 65 anos no ano fiscal de 2021), contudo dependendo da quantidade de fornecimento da vacina,
as pessoas com mais de 65 anos serão divididas por idade para definir a sequência da vacinação.
E nesse mesmo período, a vacinação às pessoas que trabalham nas instituições de idosos, etc., será iniciada.

◎ Pessoas que Possuem Doenças Crônicas
Para as pessoas com doenças crônicas, a vacinação está prevista a ser iniciada após os idosos. Pessoas
que possuem doenças crônicas, são as pessoas que se enquadrarem nos itens abaixo. (Estipulado pelo
Governo, em 1º de fevereiro de 2021, contudo poderá haver alterações posteriores).

1. Pessoas que se enquadram nas doenças ou condições abaixo e estão
frequentando ou estão internadas em instituições médicas.
1.
2.
3.
4.

Doença respiratória crônica
Doença cardíaca crônica (incluindo-se hipertensão)
Doença renal crônica
Doença crônica no fígado (exceto esteatose hepática
ou hepatite crônica)
5. Diabete (no caso de estar em tratamento com a insulina
ou remédios, possuir outras doenças simultâneas)
6. Doença com relação ao sangue (exceto anemia por
deficiência de ferro)

2. Pessoas com condições de obesidade
(a partir de BMI 30)

7. Doença que reduz o funcionamento imunológico
(incluindo-se tratamento de tumores malígnos)
8. Pessoas que estão realizando o tratamento com esteróides,
etc., causando a redução de imunidade.
9. Doença neurológica ou neuromuscular com anomalias na
função imunológica
10. Possui debilitação física causada por doença neurológica
ou neuromuscular (tal como dificuldade respiratória)
11. Anomalia cromossômica
12. Deficiência física e mental grave
(combinada com grave deficiência física e intelectual)
13. Apneia do sono

*BMI= Peso (Kg) ÷ Altura (m) ÷ Altura (m)
*Referência de pessoa com BMI 30: 170 cm de altura e
87 Kg de peso, 160 cm de altura e 77 Kg de peso.

◎ Sobre a Vacinação em Locais onde o Endereço da Pessoa não Está Registrada
・Pessoas que estão internadas em instituições médicas e outras instalações, as quais estão situadas em outras cidades
em que o endereço não estiver registrado e irão tomar a vacina em tais instituições. ➡ Confirmar com a instituição
médica ou instalação.
・ Pessoas que possuem doença crônica e estão em tratamento na instituição médica onde irão tomar a vacina. ➡
Confirmar com a instituição médica.
・Pessoas em que o endereço registrado difere do local onde reside. ➡ Há a possibilidade de realizar a vacinação onde
reside realmente. Realizar a solicitação digital, acessando o site “Corona Wakuchin Navi” ou consultando a prefeitura
onde reside realmente.

◎ Para Realizar a Vacinação é Necessário o Consentimento da Própria Pessoa
Para a aplicação da vacina, será necessário o consentimento da própria pessoa. Para as pessoas que estão em
tratamento de alguma doença, não estão bem de saúde ou estão preocupadas, consulte o médico de costume e
defina a aplicação da vacina.

～ O Guichê de Consultas foi Instalado ～
Sobre as informações básicas relacionadas à vacinação contra o Novo Coronavírus, a sua eficácia e
segurança, ordem de prioridade de vacinação, etc., consulte aqui
Atendimento Telêfonico de Consultas Relacionadas ao Novo Coronavírus
(Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-estar)

📞 Ligação Gratuita 0120-76-1770
Horário de atendimento: a partir das 9h às 21h
*Através do QR à direita, poderá verificar as informações sobre a vacina do site 「 Páginas de informações
sobre a vacina」
do Gabinete do Primeiro-Ministro.
Sobre os cupons e questionário preliminar de vacinação, reservas em locais comunitários, etc.,
consulte aqui
Centro de Atendimento sobre a Vacinação contra o Novo Coronavírus (dentro do
Hoken Center de Toyokawa)

📞 Telefone: 0533-56-2210
Horário de Atendimento: a partir das 9h às 17h
(a despesa de ligação será da própria pessoa)

