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É possível emitir o certificado de vacinação pelo aplicativo para smartphone
Procedimento １

Providenciar:

Smartphone
・Terminal com o qual seja possível realizar a leitura do cartão My Number
(Compatível à NFC Type B)
・iOS13.7 ou posterior
・Android OS 8.0 ou posterior

Certificado de Vacinação contra COVID-19
(COVID-19 Vaccination Certificate)

・Disponível na App Store e no Google Play a partir de
2021/12/20.
・Aplicativo do Certificado de vacinação contra COVID-19,
oficial do governo japonês.
・É possível emitir certificado de uso nacional e de uso
internacional.

Outros itens necessários
・Cartão My Number e a senha de 4 dígitos (senha auxiliar de inscrição
de dados, definida no momento de recebimento do cartão)
・Passaporte (somente no caso de certificado para uso internacional)

Procedimento 2

Instalar o aplicativo no smartphone

Acessar pelo código de barras bidimensional (QR code)
abaixo e realizar o download

Informações sobre o aplicativo estão
à disposição no website do Digitalcho
(Digital Agency).
http://www.digital.go.jp/policies/posts/vaccinecert
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Sequência de como utilizar o aplicativo do certificado de vacinação contra COVID-19
Utilização do Certificado
de Vacinação

Emissão de certificado (exemplo do certificado de uso nacional)

Selecionar o tipo

Escolher o tipo que
deseja emitir: uso
nacional ou
internacional.
Itens necessários:
Uso nacional: cartão My
Number e senha (4
dígitos).
Uso internacional:
cartão My Number,
senha, passaporte
válido do solicitante.

Realizar a leitura do cartão My Number

Digitar a senha de 4
dígitos definida no
momento que
recebeu o cartão
My Number.
Atenção: o cartão é
bloqueado se errar
a senha 3 vezes.

Realizar a leitura do
cartão My Number
encostando-o bem
rente ao smartphone.
O local em que deve
encostar o cartão
pode variar de acordo
com o tipo de
aparelho.

Selecionar o
órgão expedidor

Conferir os dados

Escolher o município
onde residia quando
foi vacinado.

Conferir se o teor
está correto.

Para pessoas que se
mudaram para outro
município entre a 1ª
e a 2ª dose, o
certificado será
emitido por cada
município.

Se o teor diferir com
o da vacinação
realizada, favor
contatar o depto.
responsável da
prefeitura do
município em
questão.

Lista

Pormenores

Uma vez emitido, o certificado pode
ser exibido em qualquer lugar e
ocasião, bastando abrir o aplicativo.

