
2. Vacinação Comunitária

Prio 2（Toyokawa Shimin Plaza） 4º andar

Toyokawa-shi suwa 3 chome 302 banchi

(1) Local

*Os detalhes sobre as datas, serão informados pelo Boletim Informativo, site da cidade, etc.

*O horário da vacinação poderá ser alterado.

(2) Como fazer a reserva

(3) O que levar

①Cupom de Aplicação da Vacina, etc.

②Formulário de Exame Médico Preliminar para a Vacina contra o 

Novo Coronavírus (preenchido)

③Documentos de Identificação (Zairyu card, carteira de motorista,

carteira de seguro saúde, etc.)

*Se esquecer os itens ①～③ no dia da vacinação, não será possível realizá-la.
できませんので、ご了承ください。

(4) Atenção

●Telefone

É possível fazer a reserva no Centro de Atendimento Telefônico sobre a Vacinação 
do Novo Coronavírus, através do Telefone: 0533-56-2210

●Internet

É possível fazer a reserva através do site da cidade

(Site de Toyokawa)

Horário da vacinação/
Dia da  semana (exceto feriados)

dom seg ter qua qui sex sáb

Período da manhã (10h30 às 12h30) 〇 ー ー ー ー ー ー

Período da tarde (14h às 17h) 〇 ー ー 〇 〇 ー 〇

Período da noite (18h às 20h) ー ー ー ー ー ー 〇

・Solicita-se cumprir o horário, e não confundir a data de reserva.
・Levar o Formulário de Exame Médico Preliminar para a Vacina contra o Novo Coronavírus

preenchido. 
・Ir com uma roupa que seja fácil expor o ombro (a vacina será aplicada na parte superior do braço).
・O uso de máscara será obrigatório, e solicita-se evitar conversar no local.
・Ao entrar e sair do local, desinfetar as mãos e entre os dedos.
・Se estiver com febre ou não estiver se sentindo bem, solicita-se evitar a 

vacinação e alterar a data da reserva através do telefone ao Centro de 
Atendimento Telefônico sobre a Vacinação do Novo Coronavírus.

・Para as pessoas que estão em tratamento de alguma doença, antecipadamente

consulte o médico de costume, e defina a aplicação da vacina.


