
Terá início o agendamento para vacinação do COVID 19. 

 

Terá início o agendamento para aplicação da vacina das pessoas com idade acima de 65 anos (nascidos até o 

dia 1º de Abril de 1957). O início para agendamento varia de acordo com a idade.  

A aplicação da vacina será em 2 doses, sendo gratuito. Solicitamos agendem de forma que a última dose seja 

aplicada até o dia 31 de Agosto de 2021. 

Para fazer o agendamento, será necessário o cartão de Vacinação, que foi enviado até o dia 20 de Abril de 20 

de abril (terça-feira) no endereço cadastrado perante a Prefeitura Municipal de Inuyama. Solicitamos que 

mantenham consigo o Cartão de Vacinação que está dentro do envelope, até concluir a 2ª dose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA DO INÍCIO DO AGENDAMENTO ※O AGENDAMENTO SERÁ A PARTIR DOS MAIS IDOSOS. 

Aos nascidos até 1º de 

Abril de 1942. 

Nascidos entre 

2/Abril/1942 a 

1º/Abril/1947. 

Nascidos entre 

2/Abril/1947 a 

1º/Abril/1952. 

Nascidos entre 

2/Abril/1952 a 

1º/Abril/1957. 

A partir de 7/Maio/2021. A partir de 

12/Maio/2021. 

A partir de 

17/Maio/2021. 

A partir de 

21/Maio/2021. 

 

LOCAIS PARA VACINAÇÃO 

「Médico da Família（Unidade Médica onde trata a sua doença）」, ou 「Local de Vacinação Pública（Prefeitura 

Municipal de Inuyama, Nambu Kouminkan, Centro de Saúde da Prefeitura de Inuyama-Sala Sakura）」 

 

Endereços：Prefeitura Municipal de Inuyama（Inuyama-shi, Ooaza Inuyama, Aza Higashihata 36 banchi） 

       Nambu Kouminkan（Inuyama-shi, Haguro, Surusumi 11）※Um kouminkan grande de Haguro. 

       Centro de Saúde da Prefeitura Municipal – Sala Sakura 

（Inuyama-shi Ooaza Maehara Aza Hashizumeyama 15-2 

 

ENVELOPE 

CARTÃO DE VACINAÇÃO EXAME MÉDICO PRELIMINAR 

É um cartão necessário até a última dose 

Não jogue até você tomar a última dose. 



CUIDADOS A OBSERVAR 

・A aplicação da 2ª dose deve ser feita 3 semanas após, no mesmo dia da semana da aplicação da 1ª dose.  

O agendamento será feita junto o agendamento da 1ª dose.  

Exemplo) 1ª dose será aplicada dia 15/Maio (sábado) →2ª dose será aplicada no dia 5 de Junho (sábado). 

       

・Não poderá receber quaisquer outra vacina no período de 2 semanas antes, e depois do recebimento da 

vacina COVID 19. 

 

INFORMAÇÕES 

『AGENDAMENTO・INFORMAÇÕES』Call Center（Segunda a Sábado：9:00 horas a 17:00 horas） 

TEL: 0568-39-5795  PREFEITURA MUNICIPAL DE INUYAMA 

Idiomas atendidos： inglês（Segunda a Sábado）, espanhol・português（Segunda・Quarta・Sexta） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGENDAMENTO（SEQUÊNCIA ATÉ A VACINAÇÃO）                                  

 

 

 

 

・PREFEITURA MUNICIPAL DE 

INUYAMA – ligar para o Call Center

『Agendamento・Informações』. 

 

Call Center TEL：0568-39-5795 

Endereço do Site：

https://area34.smp.ne.jp/area/switch/00002

G0006F2IDkl7E/resLoginSwitching 

É possível acessar pelo código QR abaixo. 

Página exclusiva em japonês. 

・Informar com o médico da Família (unidade 

médica onde frequenta para tratar da sua 

doença) se poderá receber ali a vacinação. 

・Verificar forma de agendamento. 

 A:Poderá agendar com o Médico da Família 

 B:Me disseram para fazer o agendamento no Call 

Center de Agendamento e Informações ou endereço Web  

 APLICAM 

NÃO APLICAM - Receber no LOCAL PÚBLICO PARA VACINAÇÃO 

・Fazer agendamento seguindo instruções 

do Médico da Família. 

A 

B 

・Em primeiro lugar ter à mão o Cartão de Vacinação. 

 ※Quando for fazer o agendamento, será solicitado o 

número contido no Cartão de Vacinação. 

 

・Atualmente trata de alguma doença em Unidade Médica 

do Município de Inuyama (Médico da Família)? 

TEM 

Não tem. Receber no LOCAL PÚBLICO PARA VACINAÇÃO. 

《NO DIA DA VACINAÇÃO》 

・Favor comparecer na Unidade Médica, ou LOCAL PÚBLICO DE VACINAÇÃO no horário estabelecido 

《O QUE LEVAR NO DIA》 

・CARTÃO DE VACINAÇÃO.（Não destaque o sêlo – trazer como está.） 

・Exame Médico Preliminar preenchido.  

※O Exame Médico Preliminar em Português poderá fazer download acessando código QR à direita. 

・Documentos pessoais para identificação（Carteira de motorista, carteira de Seguro-Saúde, Zairyu Card, Cartão my 

Number, etc... 

※O LOCAL PÚBLICO DE VACINAÇÃO não conta com intérpretes. Favor comparecer com uma pessoa que compreenda 

a língua japonesa. É permitido a entrada com até 1 intérprete e 1 acompanhante. 


