Informações para pessoas de 12 ~ 15 anos (Shōgakkō 6º
ano ~ Chūgakkō 3º ano)
Enviaremos os cupons de vacinação para crianças de 12 ~ 15 anos no dia 29 de setembro
(quarta-feira).
Haverá um local específico para a vacinação de pessoas com deficiência.
※É necessário o acompanhamento dos pais ou responsáveis para a vacinação de crianças
com menos de 16 anos.
Sobre o acompanhamento dos responsáveis
【1】Para uma criança de 16 anos ou menos se vacinar nas instituições públicas ou em
locais de vacinação em grande escala, é necessário o acompanhamento de um responsável.
【2】Se for vacinar, pedimos que o responsável assine o próprio nome na lacuna do
responsável.
【3】Se não houver assinatura do responsável não será possível vacinar-se.
【 4 】 Consideramos como “responsável” para vacinação, conforme lei de vacinação
preventiva, a pessoa que tiver a guarda da criança. Normalmente os pais que estão
criando que se encaixam.
【5】Só é permitido o acompanhamento de pessoa que não seja o responsável(ex: avós)
se o mesmo tiver contato constante e direto com a criança e ter conhecimento do estado
de saúde da mesma.
【 6 】 Se o acompanhante for alguém que não seja os responsáveis, é necessário a
“procuração para vacinação do novo coronavírus”.
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・9/29 (quarta-feira)
※É necessário ter 12 anos completos no dia da vacinação. A reserva para crianças com
11 anos deve ser feita após a data de aniversário.
※Para as crianças que nasceram entre H21(2009).11.2~H22(2010).2.1, os cupons serão
enviados a partir de novembro(previsão).
Formas de reserva em insituições públicas e locais de vacinação em grande escala.
NÃO são efetuadas reservas na prefeitura, sub-prefeitura e postos de saúde.
1. Como reservar
Efetue a reserva através do call center ou site de reservas específicado no panfleto dentro

da carta.
Para ambos os métodos só é possível reservar se houver vagas.
⑴ Central de atendimento de vacinação do coronavírus de Okazaki
TEL：0570−049−900
⑵

9:00~18:00

Site de reservas：https://okazaki.rsv4citizens.jp 9:00~18:00

No site de reservas, mesmo se não houver vagas é possível efetuar o cadastro de usuário
(um passo antes da reserva).
2. Explicação sobre trâmites do site de reserva
Reservas para vacinação em instituições públicas PDF①
Verifique o PDF④ para informações sobre o método de reservas pelo site.
Navegadores compatíveis: Google Chrome, Microsoft Edge, Safari (utilize a versão
mais atualizada)
Vacinação de pessoas com deficiência
Prepararemos um local específico para pessoas com crianças portadoras de deficiência e
que não se dão muito bem com lugares tumultuados.
1. Alvos
Crianças entre 12 e 16 anos residentes em Okazaki e que utilizam Day Service
2. Local
Okazaki-shi Sōgō Gakushū Center (Ueji 3-chome)
3. Vacina a ser aplicada
Pfizer
4. Época da vacinação (previsão)
・1ª dose: meados de outubro ~ final de outubro
・2ª dose: início de novembro ~ meados de novembro

