
26/05/2021
5º aviso

Aviso Importante da Prefeitura de Komatsu

Acerca da Vacinação contra a COVID-19

Conforme informações de 21/05/2021. Pode ocorrer alterações. Idades aqui indicadas são referentes à 31/03/2022.

Aos cidadãos de Komatsu

Monitore a saúde 

diariamente.

Para evitar reservas 

duplicadas e desperdício de 

vacinas, a 2ª vacinação deve 

ser no mesmo local, na data 

e horário indicado. 

Aos que fizeram

a reserva

Em Komatsu, foi totalizado 10.000 vacinações até 20 de maio.

Houve alguns relatos de pessoas passando mal ou com palpitações, mas graças à observação no local e pelo 
tratamento imediato, não houve nenhum caso considerado grave. Ademais, dor e inchaço no local da injeção, 
febre, fadiga e dor de cabeça passam em alguns dias.
A vacinação não é obrigatória. Pense cuidadosamente antes de tomar qualquer decisão e verifique o 4º aviso 
(enviado em 26/04) para analisar a importância da vacinação, sua eficácia e segurança. 

Para aqueles com 65 anos ou mais que pretendem se vacinar e ainda não fizeram a reserva.

Ainda estou na dúvida sobre a vacinação. Além disso, não tenho como ir 
até o local da vacinação.

Estamos ajustando para que a reserva possa ser feita até o final de julho. Ainda há 
vagas disponíveis em alguns locais comunitários, ligue para verificar a disponibilidade.

Em hospitais e clínicas, a vacinação será feita dentro da rotina habitual, portanto, as reservas são 
limitadas. Faça uma consulta prévia com seu médico e caso necessário, será entregue o “Contato 
de  Referência para Vacinação”, assim poderá vacinar em outros locais sem preocupação.

Famílias compostas apenas por pessoas com 65 anos ou mais e que não possuem meios 
para ir até o local da vacinação, podem receber cupons para táxi mediante solicitação. 
Entre em contato com a Div.Assistência ao Idoso (☎ 0761-24-8053)

Faça sua reserva até 18/06 (A reserva da 1ª vacinação poderá ser feita até começo de julho)

Ordem de vacinação após os idosos são as seguintes

● Pessoas com condição médica subjacente (veja o verso) ●Funcionários de estabelecimentos de cuidados aos
idosos (será coordenado pelo próprio estabelecimento)  ●Pessoas de 60 a 64 anos (nascidos entre 02/04/1957 a 
01/04/1962 ) , o cupom será enviado no final de junho. Informações sobre a reserva será enviada juntamente.
As demais pessoas, aguarde pacientemente a distribuição das vacinas. Estaremos seguindo as ordens do Governo
Nacional.

Contato▶ Call Center exclusivo「Komatsu Vaccine Dial」
Horário：9:00 às 17:00

（ inclui sáb., dom. e feriados ）

※ Consulte seu médico sobre sua condição de saúde.
※ Cuidado para não discar errado.



Pessoas com condições médicas subjacentes terá prioridade na 

vacinação mediante prévia solicitação

O cupom será enviado com prioridade para aqueles que fizerem a solicitação.  A apresentação do 
cupom será necessária mesmo em hospitais fora da cidade.

Prazo de 
notificação até 13 de junho (dom) ※Mesmo após este prazo, estaremos recebendo a notificação de 

pessoas com condição médica subjacente e o cupom de vacinação
será emitido regularmente.

1. Pessoas com 65 anos incompletos em 2021, atualmente em tratamento médico・ hospitalizado. 

Definição de condição 
médica subjacente

Aos que se enquadram em qualquer um dos critérios a seguir (na data de 20 de maio de 2021)

1) Doença respiratória crônica (asma brônquica, doença pulmonar obstrutiva crônica etc.)
2) Doença cardíaca crônica (inclui hipertensão)
3) Doença renal crônica 
4) Doença hepática crônica (inclui cirrose hepática etc.)
5) Diabetes sendo tratada com insulina ou remédios de via oral, ou diabetes associadas a outras doenças
6)     Doenças sanguíneas (exceto anemia por deficiência de ferro)
7)     Doença que diminui a imunidade fisiológia (inclui tratamento para eliminação

de tumores malignos)
8)     Em tratamento que reduz a função imunológica, como esteróides
9) Doença neurológica ou neuromuscular associadas a anomalidades imunológicas
10) Diminuição das funções corporais devido a doenças neurológicas ou neuromusculares (inclui distúrbios 

respiratórios)
11) Anormalia cromossômica 
12) Deficiências físicas e mentais graves (deficiências físicas graves e deficiências intelectuais graves)
13) Síndrome de apneia do sono
14) Doenças mentais graves (hospitalizado para tratamento de doença mental, portador da caderneta de saúde e 

bem-estar de deficiência mental, ou em assistência médica para apoio à independência (assistência psiquiátrica) 
que se enquadra na categoria [ grave e contínua ] e também deficiência cognitiva (portadores da caderneta de 
deficiente intelectual) 

Verifique a bula e a composição 

de seu medicamento 

e veja se é elegível

2. Pessoas classificadas como obesas (IMC igual ou superior a 30)

※ IMC = peso (kg) ÷altura (m) ÷altura (m)   ※ Exemplo de IMC 30：altura: 170cm peso: 87kg, altura: 160cm  peso: 77kg

Forma de
Solicitação

1

Forma de 
Solicitação

2

Serviço de Solicitação Eletrônica 
(via internet)

Vaccine Dial da Prefeitura de Komatsu
(via telefone)

Acesse através de QR code da direita ou 
procure 「小松市ワクチン」e
preencha os campos necessários Atendimento: 9:00 às 17:00 (inclui sáb., dom. e feriados)

Informe [ kisso shikkan no yuusen sesshu no todokede ]

※ Atenção para não discar errado. Sobre seu estado
de saúde, fale com o seu médico

Por via de regra, a vacinação de pessoa com condição médica subjacente, deve ser feita na instituição médica que frequenta.

※ Após a chegada do cupom, será necessário fazer a reserva da vacinação ! 

A confirmação da doença subjacente será feita por autorrelato da pessoa através  do “Formulário 
de exame médico preliminar para a vacina contra coronavírus” e pela consulta médica preliminar 
antes da vacinação. 
Para aqueles que desejam se vacinar em um local comunitário, não é necessário o atestado médico, 
porém, deve consultar seu médico com antecedência. Levando o “Contato de Referência para 
Vacinação” poderá se vacinar tranquilamente.

As próximas informações serão

publicadas …

・Koho Komatsu (jornal da cidade)

・Homepage (atualizado)

・Conta oficial da Prefeitura

no aplicativo LINE

▲Homepage    

Prefeitura de 

Komatsu

▲Conta Oficial

Prefeitura de 

Komatsu no LINE


