
ポルトガル語版

O Público-alvo para receber a Vacina contra o Novo Coronavírus, são pessoas acima de 65 anos de idade. Serão aplicadas 2

doses, portanto verifique o conteú do abaixo e receba a vacina. Para que a maioria possam ser vacinados com seguran ça e

rapidez, contamos com sua total compreensão e colaboração.

１ DATA E LOCAL

● DATA Dia 10 de maio(seg) a 29de julho(qui), nas segundas, quartas e quintas-feiras
※ Veja o calendário abaixo

● LOCAL Centro Cultural BUNKA MURA（Hall Maior）
Venha com máscara, sem falta.

● RECEPÇÃO 12:30 às 14:30（Nas quartas até 15h:30）
No dia da vacinação, compareça no auditório, 30 minutos antes do horário marcado.

Para evitar a aglomeração de pessoas, não chegue muito antes (mais que 30 minutos)

●PROGRAMAÇÃO DOS DIAS DE VACINAÇÃO
MAIO JUNHO JULHO

Dias em que poderão receber a vacina。

※ Para que possam concluir a 2ª dose, receba a 1ª dose até o dia 8 de julho(qui)

※ Entre os dias 12 a 29 de julho (conforme o calendario ※）, via de regra, somente a 2ªdose.

※ Para aqueles que tem previsão para receber outras vacinas preventivas, antes ou depois, deixe ao menos um intervalo de mais de

13 dias entre as vacinas.

２ NECESSÁRIO TRAZER NO DIA

・Cupom para receber a vacina

・Questionário de Vacinação contra Novo Coronavirus

・Documentos de identificação (Carteira de identificação, Cartão de Saúde, Zairyu Card,etc.）
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AVISO DE VACINA PREVENTIVA CONTRA NOVO CORONAVÍRUS

新型コロナウィルスワクチン接種のお知らせ



３ RESERVA Inicio：19 de abril（Seg）

※ Para fazer a reserva é necessário o número (10 digitos) inserido no cupom.

・Tel（Call Center：０２７６－５５－４６６１）
※ Horário do Centro de Atendimento Telefônico (Call center) Dias uteis, das 9h～17h

・ Marque o dia e a hora conveniente, antecipadamente pelo Sistema de reserva via LINE
※ Detalhes, verifique folha avulsa

① Há a necessidade de serem aplicadas 2 doses, por esta razão, marque para receber a segunda dose, deixando 3 semanas de

intervalo.

② Poderá fazer a reserva, deixando o espaço de 30 minutos a cada reserva.

③ Se acontecer de ter que cancelar a reserva, comunique nos pelo telefone (Call Center). (Se a reserva foi feita pelo LINE, execute

o cancelamento através do sistema LINE).

④ Esta vacina será somente mediante reserva, portanto aqueles que não reservarem o horário,não poderão receber a vacina.

AGUARDANDO O CANCELAMENTO DA RESERVA

・Aqueles que estão aguardando cancelamento de reserva, há possibilidade de conseguir receber a vacina no dia de vacinação, por

isso estaremos aceitando inscrições de espera de cancelamento (reserva somente pelo telefone "Call Center")

4 OUTROS

・ No dia da Vacinação, meça a temperatura corporal antes de sair de casa, caso apresente febre repentina (normalmente 37.5 ℃,

ou, não esteja bem de saúde, adie a vacina, telefonando ao Call Center.

・As pessoas que receberão a vacina nas instituições onde frequenta, não há a necessidade de fazer a reserva, para esta vacina que

será realizada no Centro Cultural Bunka Mura. Detalhes, estaremos informando posteriormente.

E, quanto a realização da vacinação particular, no momento não há previsão de realização, a não ser esta que será no Centro

Cultural Bunka Mura. Por isso, preferencialmente, procure receber a vacinação coletiva, que será realizada no Centro Cultural

Bunka Mura.

・Se por motivo inevitável está internado ou está em alguma instituição,etc., esteja morando em outra cidade, que não seja Oizumi,

ou for receber a vacina que não seja em Oizumi, comunique o local de atendimento,da cidade onde receberá a vacina. ( Será

necessário o Atestado de Vacinação que não pertence ao endereço na qual está registrado "Jushochi Gai Seshu Todoke").

・Para aqueles que não possuem Carteira de habilitação, etc. , e não tem condução para ir ao loca l da realização da vacinação,

poderá utilizar o meio de transporte exclusivo para se deslocar até o local da vacinação. Os interessados, devem fazer a reserva

no Call Center.

【CONTATO】
CENTRO GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE SAÚDE DE OIZUMI
SEÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA SAÚDE TEL: 0276-６２－２１２１

（RESERVAS pelo telefone (Call Center) Tel: 0276-55-4661）


