
ポルトガル語版

〒 **郵便番号

**方書

**フリガナ
**氏名 様

**カスタマバーコード

1回目 **会場 Local

Piso Sala

階 室
2回目 **住所 Endereço

Call Center ☎：050-5526-1358

　

Informações: Nagahama-shi Corona Wakuchin Call Center

TEL.: 050-5526-1358

(dias úteis, sábados, domingos e feriados)

Horário de atendimento: 9h00 ~ 20h00 

Nagahama-shi Ooinui-cho 313

Nagahama-shi Shingata Corona Wakuchin

(Favor não entrar em contato diretamente com o

Shiritsu Nagahama Byouin)

(cancelamento - nova reserva)

　　※Há possibilidade de ter que aguardar.

＊Reservar a 2a dose para 3 semanas após a 1a dose.

**地区名

場　所   Local

予約日時：R3　　月　　日　　時　　分
Data da reserva:    Ano Reiwa      mês            dia            horas            min

予約日時：R3　　月　　日　　時　　分
Data da reserva:    Ano Reiwa      mês            dia            horas            min

接種日時　 Data e horário da vacinação

1a dose

2a dose

Shiritsu Nagahama Byouin
Hospital Municipal de Nagahama

【O que trazer no dia da vacinação】

・Cupom para vacinação (Não poderá ser vacinado se esquecê-lo!)
・Questionário para vacinação (Enviado junto com o cupom. Favor trazer o 

questionário preenchido no dia da aplicação da 1a dose e da 2a dose.)

・Documento de identificação (Zairyuu Card, carteira de motorista, Hokensho, etc.)

・Caderneta de remédios (Caso utilize medicamentos no cotidiano.)

新型コロナウイルスワクチン接種

予約票

Vacina Preventiva Contra COVID

Confirmação da Reserva

【注意事項 Itens de Atenção】

■Pessoas que possuem alergia e doenças crônicas devem comparecer depois de terem se

orientado com o seu médico.

Esteja ciente de que se não tiver se orientado com seu médico, há casos em que não poderá

ser vacinado.

■Comparecer com roupa que facilite a exposição do ombro onde será aplicada a vacina.

■No local da vacinação, tomaremos medidas de prevenção de disseminação do COVID-19.

Solicitamos que todos colaborem e compareçam de máscara (inclusive os acompanhantes).

■Não comparecer no dia da vacinação, se apresentar sintomas de gripe como febre, tosse, 

corisa nasal, dor de garganta, cansaço, mesmo que sejam sintomas leves. 

■Não é possível realizar a reserva da 2ª dose pela internet após a aplicação da 1ª dose. Favor 

contatar sem falta o Call Center para efetuar a reserva.

Código QR da Homepage da      
Prefeitura de Nagahama 

Informações em                         
idiomas estrangeiros


