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Conforme informações até o dia 15/02/2021. Pode sofrer modificações.

Agendamento para vacinação somente após o 

recebimento dos cupons. Também estamos nos 
preparando para aceitar reservar pela internet!

O Call Center abrirá em 01/03!

☎ 0761－24－8123

〔Atendimento: 9:00 às 17:00 (inclui sáb., dom.

e feriados)〕

Call Center específico

O agendamento para vacinação está previsto para começar apenas 

após o envio dos cupons. Os cupons serão enviados primeiro para 

idosos com 65 ou mais anos, no final de março.

Para perguntas 
frequentes, 
verifique o 

verso.

A melhor coisa é me 

consultar com meu 

médico de confiança!

Vou conversar com ele 

em março.

As recomendações para vacinação (o que levar, o que vestir etc.) serão 
informadas nas instruções enviadas com os cupons e no 3º aviso da prefeitura!

A Vacinação começa em 01/04
Começando pelos idosos

com 65 anos ou mais!

É importante verificar as condições da própria saúde antes de se vacinar. Verifique se 

sua saúde está em condições normais (temperatura corporal normal etc.) e se você já 

teve histórico de alergias. 

■ Verifique de antemão suas condições de saúde

Pessoas que estejam em tratamento por outras 

doenças devem consultar seus médicos o quanto antes.
■ Se você está em tratamento…

Se necessário, peça ajuda de amigos e familiares para essa verificação. 

＊ Instituições hospitalares

＊ Instituições para idosos

＊ Locais comunitários

Há três tipos de locais de vacinação:

（Centro Municipal・Dai-Ichi・Komatsu Dome）

「 Komatsu Vaccine Dial 」

～Komatsu na prevenção contra o coronavírus～

Aviso Importante da Prefeitura de Komatsu

Para agendamentos e dúvidas sobre a vacina.

Em Komatsu, as associações de médicos e de

farmacêuticos, os enfermeiros, os estudantes de

enfermagem e todos os funcionários da saúde

estão trabalhando em prol da vacinação, se

esforçando para que todos possam ser vacinados

em segurança.

Pedimos a colaboração de todos, para que

possamos vacinar o maior número possível de

cidadãos em Komatsu.

Prefeito 

Shinji Wada



補正算

※

Meu endereço está registrado em Komatsu, mas tenho parentes morando em 
outra cidade. Onde posso me vacinar?

Via de regra, a vacinação deve ser feita na cidade onde seu endereço está registrado. Porém,

caso haja circunstâncias inevitáveis que exijam vacinação em local distinto, está prevista a

possibilidade de vacinação fora da cidade de registro.

Assim que os detalhes para o procedimento forem definidos pelo governo nacional, 

informaremos através do site da prefeitura e/ou do 3º aviso pelo correio.

Estou em tratamento em hospital fora da cidade. Posso me vacinar lá?

Assim que os detalhes para a vacinação de pessoas em tratamento fora da cidade forem

definidos, informaremos através do site da prefeitura e/ou do 3º aviso pelo correio.

Que tipos de pessoas são consideradas “com comorbidades” para ter prioridade? 
Precisa de atestado médico?

【① Pessoas que possuam alguma das doenças abaixo, e que estejam internadas ou

frequentando hospitais:】
＊Doença crônica respiratória, cardíaca (inclui hipertensão), renal ou no fígado (inclui cirrose hepática);

＊Doença relacionada ao sangue (exceto anemia por deficiência de ferro);

＊Diabetes (desde que esteja em tratamento com insulina ou remédios de via oral, ou que tenha 

outras doenças ou complicações simultaneamente);

＊Doença que diminui a imunidade fisiológica (inclui pessoas que estejam fazendo tratamento 

para eliminação ou redução de tumores malignos);

＊Pessoas que estejam fazendo tratamentos que diminuem a imunidade fisiológica, por exemplo, 

com esteroides;

＊Doença neurológica ou neuromuscular acompanhada de anomalias no sistema imunológico;

＊Pessoas cujo funcionamento do corpo encontra-se debilitado em decorrência de doença neuro-

lógica ou neuromuscular (ex.: problemas respiratórios);

＊ Anomalia cromossômica; ＊Apneia do sono;

＊ Deficiência física e mental graves (pessoas que possuem deficiência física grave e deficiência mental grave concomitantemente).

【 ② Pessoas classificadas como obesas (IMC igual ou superior a 30). 】
(※) IMC = peso (kg) ÷ altura (m) ÷ altura (m)

Perguntas Frequentes
Conforme informações até o dia 15/02/2021. 

As respostas podem estar desatualizadas.

Para mais informações, consulte as páginas abaixo:

▲Página do Ministério do 

Trabalho, Saúde e Bem-Estar

▲FAQ da Vacinação 

(japonês)

Não precisa de atestado!

No momento, a existência de 

comorbidade será verificada 

através de declaração do paciente 

no questionário.

Por que a vacinação será apenas mediante agendamento?

Para evitar confusões e aglomerações, e também para preparar as injeções necessárias. 

Pedimos sua colaboração.

!

Time Especializado para Vacinação Editado em 15/02/2021

As próximas notícias virão…

Português English

・No 3º aviso (meados ou final 

de março)

・No site (sempre atualizado)

・No LINE oficial da prefeitura

entre outros!
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▲Site da prefeitura 

(japonês)

▲LINE oficial

da prefeitura


