
Inforações para pessoas de 59 anos ou menos

Número de aplicações

2 doses

Custos

Sem custo

Métodos de vacinação

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

(reservas antecipadas)

Cronograma de vacinação

◾Envio de cupons:

・55~59 anos: 1 de Julho quinta-feira

・50~54 anos: 5 de Julho segunda-feira

・45~49 anos: 16 de Julho sexta-feira

・40~44 anos: 2 de Agosto segunda-feira

・30~39 anos: 11 de Agosto quarta-feira

・16~29 anos: 17 de Agosto terça-feira

◾Vacinação em instalações públicas: após receber os cupons, ligar para o centro de atendimento 

ou acessar o site de reservas para efetuar a reserva.

◾Vacinação em grande escala: 3 de Julho

Vacinação em instalações públicas

A vacinação do COVID-19 é realizada em instalações públicas abertas pela prefeitura de

Okazaki.

Verifique os locais e datas no PDF①.

Vacinação em grande escala

Vacinação realizada em instituições médicas que receberam solicitação de assistência da

província de Aichi. Verifique os locais e datas no PDF②.

Como reservar

※Método comum para instalações públicas e locais de vacinação em grande escala

Não é possível fazer reservas através dos balcões de atendimento da prefeitura, sub-

prefeituras e posto de saúde.

・A forma de reservar esta escrita no panfleto informativo dentro do envelope com os

cupons. Ligue para a central de atendiemnto ou acesse o site de reservas. Só é possível

fazer reservas se houver vagas.

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



TEL：0570－049－900 9:00~18:00

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

・No site de reservas é possível fazer o cadastro mesmo se não houver vagas.

・Explicação sobre como reservar através do site ⇒ Verifique o PDF③ para informações

de reserva em instalações públicas.

※A forma de reserva para locais de vacinação em grande escala é a mesma.

・Verifique o PDF④ para o método de reservas pela internet.

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

mais atualizada)

Pessoas com comorbidades

Pessoas com comorbidades abaixo de 59 anos de idade podem ter preferência na

vacinação. Verifique o PDF⑤.


