
Informações para pessoas com comorbidades

Métodos de vacinação

Há 2 métodos.「Vacinação em instalações públicas」e「Vacinação em grande escala」

Período de solicitação e público alvo

Período

17 de Junho de 2021(Qui) ~ 16 de Agosto de 2021(Seg)

Público alvo

Pessoas que atendam todas as condicções de ア～ウ

ア Residir em Okazaki

イ Ter em 16~59 anos（Idade completa nada data de 31 de Março de 2022）

ウ Ter algum tipo de comorbidade

Forma de solicitar o cupom de vacinação

Solicitar através da internet

Utilize o sistema de solicitação digital de Aichi para solicitar.

・Endereço de acesso

https://www.shinsei.e-aichi.jp/city-okazaki-aichi-

u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=32789

・Carta ou FAX

〒444-8545

Okazaki-shi Wakamiya-cho 2-1-1 岡崎市
お か ざき し

保健部
ほ け ん ぶ

新型
しんがた

コロナウイルスワクチン
こ ろ な う い る す わ く ち ん

接種
せっしゅ

推進室
すいしんしつ

FAX 050-3512-4223

Os formulários estão disponíveis no segundo andar do posto de saúde (Genki-kan) e no

balcão de informações da prefeitura (prédio oeste primeiro andar). Também disponível

aqui.

Cronograma de vacinação

◾Envio dos cupons: A partir de 24 de Junho(Qui)

◾Vacinação em instalações públicas: Após receber o cupom, ligue para a central de atendimento 

ou através do site de reservas para fazer a reserva.

◾Locais de vacinação em grande escala: Verifique o PDF② para mais detalhes.

◾Locais: Centro médico da faculdade de medicina de Aichi(Nikki-cho), Centro médico da

faculdade de medicina Fujita de Okazaki (Harisaki-cho)

※É recomendado que pessoas com comorbidades sejam vacinadas em locais com preparo

para emergências médicas. Reserve sua vacina nos locais de vacinação de grande escala.



Reserva para locais de vacinação de grande escala

Não é possível fazer reservas pelos balcões de atendimento da prefeitura, sub-prefeituras

e posto de saúde.

・Como reservar: Siga as instruções do informativo dentro do envelope e entre em contato

com a central de atendimento ou pelo site de reserva. Só é possível reservar se houver

vagas.0

◾Central de atendimento da vacinação de COVID-19 de Okazaki

TEL: 0570－049－900 9:00~18:00

◾Site de reservas https://okazaki.rsv4citizens.jp 9:00~20:00

・No site de reservas o cadastro pode ser feito mesmo se não houver vagas disponíveis.

・Explicação de como reservas pelo site⇒Para informações de como reservar para

vacinar-se em instalações públicas, verifique o PDF③.

※É possível fazer reservas para locais de vacinação de grande escala com o mesmo

método.

・Para a reserva do COVID-19 pela internet verifique o PDF④.

Browsers recomendados: Google Chrome, Microsoft Edge, Safari （Utilize a versão

mais atualizada）

Comorbidades que são condideradas alvo

1.Pessoas que estejam com alguma das doenças abaixo e fazendo acompanhamento ou

estão internadas.

・Doença respiratória crônica

・Doença cardíaca crônica (incluindo hipertensão)

・Doença renal crônica

・Doença hepática crônica (cirrose hepática, etc.)

・Diabetes sendo tratada com insulina ou medicamentos, ou diabetes associada a outras

doenças

・Doenças sanguíneas (exceto anemia por deficiência de ferro)

・ Doenças que prejudicam o funcionamento do sistema imunológico (incluindo tumores

malignos em tratamento)

・ Recebendo tratamento que deprime o sistema imunológico, incluindo esteroides

・ Doenças neurológicas e neuromusculares associadas a anormalidades imunológicas

・ Diminuição das funções corporais devido a doenças neurológicas ou neuromusculares

・ Anomalia cromossômica

・ Deficiências físicas e mentais graves (deficiências físicas graves e deficiências

intelectuais



graves)

・ Síndrome de apneia do sono

・Doenças mentais graves (internado para tratamento de doenças mentais, portandor da

carteira de saúde e bem-estar de deficiência mental, ou em assistência médica para

autossuficiência (assistência médica psiquiátrica) que se enquadrem na categoria “grave

e

contínua”) e também deficiência cognitiva (em casos de portadores da carteira de

tratatamento)

2.Outros

・ Indivíduos obesos que atendem aos critérios (IMC igual ou superior a 30)


